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நாவலர்
25-1-'47
ச.	ேசாம ந்தர	பாரதியார்,	M.A.,	B.L.,	
ப மைல
	
To
ெசன்ைன	வித் வான்	மா.	இராசமாணிக்கம்	பிள்ைள	அவர்கள்,	B.O.L.,	L.T.,
M.O.L.,	
	
அன்பார்ந்த	ஐயா,	
நலம்.	நானங் 	நா வ ம்	நலேம.	தாங்கள்	அன்ேபாட ப்பிய	ேசாழர்	வரலா 	-
ன் 	ப திக ம்	வரப்ெபற்ேறன்;	ப த் 	மகிழ் ற்ேறன்.	இனிய	எளிய	நைடயில்,

கனி 	ம ர	ெமாழியால்,	ெபான்னி	வளநாட் ப்	 கழ்ச்	ேசாழர்	ெபான்கால	வரலா
தமிழ க் த்	தந்த	ெப ைம.	தங்களெதன்பதில்	தைடயில்ைல.	ந நிைலயில்
ெந 	நாளாய்ந் ,	பழம்	பாடல்,	இைடக்காலச்	சான்ேறார்	 ல்,	கல்ெவட் ,
ெசப்ேப கள்	அைனத் ம்	 வி,	தற்கால	ஆராய்ச்சியாளர்	க த் கைள	அலசி,
ேநர்ைம	வ வாத	நன் கைளக்	கண் 	ெவளியிட்ட	தமிழ்ச்சரித	வரிைசயில்ே◌
தங்கள்	கட் ைரகள்	சிறப்பிடம்	ெப வதில்	ஐயமில்ைல.	தங்கள்	 ேலாத்	 ங்கன்
வரலா ம்,	பிற	உைரக ம்	ேசாழர்	வரலாற் க் ச்	சார் ம்	 ைண ம்	தந் 	வளம்
நிைற	பாராட் க் ரிய .		
இளைமயிேல	தம்	 யற்சியால்	நிரம்பிய	 ல்	பயின் ,	தாம்	வரம்ப த்த
வரலா கள்	எ தி	உதவிய	அ ந்திற ம்	 ண்	அறி ம்	இளம் லவர்	பாராட் ப்
பின்பற்றிப்	பயனைடய	உத ெமன	நம் கிேறன்.	ந 	வயைத	அைட னம்,
லைமெயா 	 கழ்	வளரப்	ெபற் ள்ள	தாம்,	ெந ம்	பல்லாண் னிய	தமிழ்த்
ெதாண்டாற்றி,	ெபா ைர	 ல்	பல	இயற்றி,	அறி ைடயார்	அைவயிலிடம்
அைடந் 	சிறந் 	உயர்ந்தி மா 	இைறவன்	அ ள்	 ட் க.	என் ம்	தம்
நட்ைப ம்	பலைன ம்	வி ம் ம்.	
அன்பன்,	
இளைசகிழான்	
ச.	ேசாம ந்தர	பாரதி	
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தமிழர்	நாகரிகம்	ேசாழ	அரசர்களால்	மிக ம்	உயர்ந்த	நிைலைய	அைடந்த .
ெதன்னிந்தியா	 வ ம்	ஒேர	ஆட்சிக் 	உட்பட் ச்	 மார்	 ந் 	வ ஷகாலம்
ஒேர	ராஜ்யமாக	ஆளப்பட் 	வந்த .	நாெடங் ம்	அைமதி	நிலவிய .	சிறிய ம்
ெபரிய ம்	ஆன	கற்ேகாயில்கள்	கட்டப்பட்டன.	அழ 	வாய்ந்த	சிற்பங்கள்	அேநகம்
கல்லில்	ெச க்கப்பட்டன;	ெவண்கலத்தி ம்	வார்க்கப்பட்டன.	நல்ல	ஒவியங்கள்
பல	வைரயப்பட்டன.	ைகத்ெதாழில்க ம்	வியாபார ம்	ெசழித் 	வளர்ந்தன.
ஜயங்ெகாண்டார்,	ேசக்கிழார்,	கம்பர்,	ஒட்டக்	 த்தர்	 தலிய	ெப ம்	 லவர்கள்
பலர்	இனிய	 ல்கைள	இயற்றித்	தமிைழப்	ெப க்கினார்கள்.	இம்மாதிரியான	பல
காரணங்கள்	பற்றிச்	ேசாழ	அரசர்களின்	ேமன்ைம ம்	ெப ைம ம்	இந்தியா

வ மின்றி,	ஆசியாக்கண்ட	 ற்றி ேம	எல்லா ம்	ேபாற் ம்ப 	விளங்கின.	
	
இந்த	ேமன்ைம	மிக்க	 ற்றாண் களின்	சரித்திரத்ைத	விரிவாகத்	தமிழில்
எ த	வித் வான்	மா.இராசமாணிக்கம்	 ன்	வந்தி ப்ப 	ஒ 	நல்ல	காரியம்.
அவர்கள்	தம்	 ைல	நல்ல	ஆராய்ச்சி	 ைறயில்	எளிய	நைடயில்	யாவர்க் ம்
பயன்படக்	 ய	வழியில்	எ தியி க்கிறார்கள்	என்ப 	சில	பக்கங்கைளப்
ப த்தாேல	எளிதில்	விளங் ம்.	நல்ல	ஆராய்ச்சி	 ல்கைள	அவர்கள்	நன்கனம்
கற்றறிந்தி ப்பேதா ,	 யமாக ம்	ஆராய்ச்சித்	 ைறயில்	ஈ பட்டவர்கள்.
ஆயி ம்	அவர்கள்	ெவளியிட் க் ம்	அபிப்பிரா	யங்கள்	எல்லாவற்ைற ம்
எல்ேலா ம்	ஒ ங்ேக	அங்கீ	கரிப்பார்கள்	என் 	அவர்கள்	எண்ணமாட்டார்கள்.
அஃ 	அவசிய மில்ைல.	நம்	நாட் ச்	சரித்திரப்	ப திகள்	பலவற்றில்	அபிப்பிராய
ேவ பா க க் 	இடம்	இ ந் 	ெகாண்ேடதானி க் ம்.	ஆனால்	இம்மாதிரி
ல்கள்,	அவ்வப்ேபா 	கிைடக் ம்	ஆய்ந்த	தீர்மானங்கைள	எல்ேலா ம்	எளிதில்

அறிந் 	ெகாள்வதற் 	ேவண் ய	நல்ல	க விகளா ம்.	இந்தச்	ேசாழர்
சரித்திரத்ைதப்	பலர்	ப த் 	நன்ைம	ெப வார்கள்	என் 	நம் கிேறன்.	
	
ெசன்ைன	 னிவர்சி ,	
14-3-47	K.A.	நீலகண்ட	சாஸ்திரி	
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சங்க	காலம்	
	
இப்ெபா 	‘சங்க	 ல்கள்’	என் 	 றப்	ெப ம்	எட் த்	ெதாைக	,	பத் ப்பாட் ,
பதிெனண்கீழ்க்கணக் 	என்பன ம்,	சிலப்பதிகாரம்,	மணிேமகைல	என் ம்
காப்பியங்க ம்	சங்ககாலச்	ேசாழர்	வரலா கைள	அறியப்	ெப ந் ைண	 ரிவன
ஆ ம்.	‘பதிெனண்	கீழ்க்கணக் 	 ல்களில்	தி க் றள்,	களவழி	ேபான்ற	சிலேவ
சங்க	காலத்ைதச்	ேசர்ந்தைவ,	ஏைனயைவ	பிற்பட்ட	காலத்தைவ	-	சமணர்
சங்கத்தில்	‘இயற்றப்	பட்டைவ’	என் 	ஆராய்ச்சி	அறிஞர்	ெதளி றக்	 றலாம்.
பதிெனண்	கீழ்க்கணக்கில்	‘இனியைவ	நாற்ப ’	ேபான்றைவ	பிற்கால	 ல்கள்
என் 	ேகாடலில்	தவறில்ைல.	 றநா ,	அகநா ,	நற்றிைண,	பத் ப்பாட் ,
சிலப்பதிகாரம்,	மணிேமகைல	என்பனேவ	சங்காலச்	ேசாழர்	வரலாற் க் ப்
ேப தவி	 ரிவன	எனலாம்.	இவ் ண்ைமைய	அ த்த	பிரிவிற்	காணலாம்.
இவற் டன்	பிைளநி,	தாலமி,	ெபரிப் ஸ்	ஆசிரியர்	 தலிேயார்	எ தி ள்ள
‘ெசல 	 ல்கள்’	பயன்ப வன	ஆ ம்.	
	
இைடப்பட்ட	காலம்
	
சங்கத் 	இ தியாகிய	( மார்)	கி.பி.	3-ஆம்	 ற்றாண் க் ப்	பின்	ஆதித்த
ேசாழன்	பல்லவைர	ெவன்ற	ேசாழப்	ேபரர 	ஏற்ப த்திய	9-ஆம்	 ற்றாண் ன்
கைடப்ப திவைர	ஏறத்தாழ	500	ஆண் கள்	ேசாழைரப்	பற்றி ம்	ேசாழ	நாட்ைடப்
பற்றி ம்	அறிந் 	ெகாள்ளப்	ேப தவி	ெசய்வன	சிலேவ	ஆ ம்.	அைவ	(1)	பல்லவர்
பட்டயங்கள்,	(2)	அக்காலப்	பாலி	-	வடெமாழி	-	தமிழ்	 ல்கள்,	(3)	பாண் யர்
பட்டயங்கள்,	(4)	சா க்கியர்,	கங்கர்,	இராட் ர டர்	பட்டயங்கள்	 தலியன
ஆ ம்.	இவற் டன்	தைலசிறந்தன	ேதவாரத்	தி ைறகள்	ஆ ம்.	இவற்ைற
உள்ளடக்கிப்	பல	கல்ெவட் கைள ம்	(இக்காலத்தில்	நமக் க்	கிட்டாத)	பிற
சான் கைள ம்	ெகாண் 	எ தப்	ெபற்ற	ேசக்கிழார்	-	ெபரிய	 ராணம்	என் ம்
ஒப் யர்வற்ற	 ம்	சிறந்ததா ம்.	ஆழ்வார்கள்	பா ய ளிய	நாலாயிரப்
பிரபந்த ம்	திவ்ய ரி	சரிதம்	 தலியன ம்	ஒரள 	உ ைண	 ரி ம்.	
	
பிற்பட்ட	ேசாழ	–	கல்ெவட் கள்	
	



விஜயாலய	ேசாழன்	 தல்	கி.பி.	13ஆம்	 ற்றாண் 	வைர	இ ந்த	ேசாழர்
வரலா 	அறிய	ஆயிரக்கணக்கான	கல்ெவட் க ம்	ெசப்ேப க ம்
ெப ந் ைண	 ரிகின்றன.	இவற் ள்	சிறந்தைவ	இராசராசன்	கால தல்
ேதான்றிய	கல்ெவட் க ம்	ெசப்ேப க ேம	ஆ ம்.	இைவ	அரசர்	ேபார்ச்
ெசயல்கைள ம்	பிறவற்ைற ம்	 ன்னர்க்	 றி	அவர 	ஆட்சி	ஆண்ைடப்
பிற் றிக்	கல்ெவட் 	அல்ல 	ெசப்ேப 	ேதான்றியதன்	ேநாக்கத்ைத
இ தியிற் றி	 க் ம்	 ைறயில்	அைமந் ள்ளன.	இவற்றால்,	 றிப்பிட்ட
அரசன 	நாட் 	விரி ,	ேபார்ச்	ெசயல்கள்,	 ம்ப	நிைல,	அரசியற்	ெசய்திகள்,
அறச்ெசயல்கள்,	சமயத்	ெதாடர்பான	ெசயல்கள்,	அரசியல்	அ வலாளர்
தலிேயார்	ெபயர்கள்	இன்ன	பிற ம்	அறிய	வசதி	ஏற்பட் ள்ள .	ெபா வாகக்

கல்ெவட் கள்.	பல்லவர்	கால	 தேல	சமயத்	ெதாடர்பாக	உண்டானைவேய	ஆ ம்;
ேகாவில்,	மடம்,	மைறயவர்	ெதாடர்பாகத்	தானம்	ெசய்தல்	என்பவற்ைறக்	 றிக்கத்
ேதான்றியைவ	ஆ ம்.	ேகாவில்கைளப்	 தியனவாகக்	கட் தல்,	பைழயவற்ைறப்

ப்பித்தல்,	ேகாவில்	தி ப்பணிகள்	ெசய்தல்	 தலிய	நற்பணிகைளக்	 றிக்க
வந்த	அவற்றில்,	“இன்னின்ன	இடங்களில்	இன்னவைர	ெவன்ற	இன்ன	அரசன்
பட்டம்	ெபற்ற	இன்ன	ஆண் ல்”.	என் 	விளக்கமாக	வ ம்	 தற்	ப திேய
வரலாற் க் ப்	ெப ந் ைண	ெசய்வதா ம்.	சில	கல்ெவட் கள்	அரசியல்
ெதாடர்பாக	எ ந் ள்ளன.	அைவ	என் ேம	நிைலத்தி க்கத்	தக்கைவ.	அைவ
வரிவிதித்தல்,	நிலவரி,	ெதாழில்வரி,	ஊரைவகளின்	 கள்,	ெதாழில்
ைறகள்,	அரசியல்	 ைறகள்	இன்ன	பிற ம்	விளக் வனவா ம்.பல

ேகாவில்களில்	உள்ள	கல்ெவட் கள்	ஊர்	மக்க ைடய	நிலம்	விற்றல்,	வீ 	விற்றல்,
மைன	விற்றல்,	வாங்கல்	 தலிய	ெசய்திகைள ம்	 றிக்கின்றன.	சில	ேகாவில்
வர்களில்	ேதவார	 ல்களில்	காணப்ெபறாத	சம்பந்தர்	 தலிேயார்	பாக்கள்

ெவட்டப்பட் ள்ளன.	இங்ஙனம்	இக்கல்	ெவட் கள்	வரலாற் க் ப்	பல
ைறகளி ம்	ேப தவி	 ரிதல்	காணலாம்.இைவேய	அன்றி,	இக்கல்ெவட் களால்

அக்கால	வடெமாழி-தமிழ்	இவற்றின்	வளர்ச்சி-நைட	மா பா 	 தலியவற்ைற ம்
அறியலாம்.	வட்ெட த் ,	பல்லவ-கிரந்த	எ த் ,	ேசாழர்	காலத்	தமிழ்	எ த்
ஆகிய	இம் ன் 	தமிழ்	எ த் கைள ம்	இக்	கல்ெவட் களால்	நன் ணர்தல்

ம்.	
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தமிழ்	நாட் ல்	வியத்த 	 ைறயில்	கற்ேகாவில்கள்	பலவற்ைற	அைமத்த	ெப ைம
ேசாழர்க்ேக	உரிய .	கயிலாசநாதர்	ேகாவில்,	பரேம வர	வர்மன்	கட் ய	 ரத் ச்
சிவன்	ேகாயில்	 தலியவற்ைறக்	கண் ற்ற	பிற்காலச்	ேசாழர்	வானளாவிய
விமானங்ெகாண்ட	ேகாவில்கைளக்	கட் னர்.	இக்கற்ேகாவில்	 வர்களி ம்

ண்களி ம்	தைரயி ம்	ஏராளமான	கல்ெவட் கள்	ெவட்டப்பட்டன.
கல்ெவட் ள்ள	ேகாவில்கள்	 ப்பிக்கப்	ப ங்கால்,	அக்கல்ெவட் கைளப்	பிரதி
ெசய் ெகாண் 	 திதாக	அைமந்த	ேகாவிலில்	ெபாறித்தல்	அக்கால	மரபாக



இ ந்த .	 ைத,	ெசங்கல்	 தலியவற்றால்	ஆகிய	ேகாவில்களி ம்	கல்ெவட் கள்
இ ந்தன.	ேகாவில்களில்	உள்ள	பலவைகச்	சிற்பங்கைளக்	ெகாண் 	ேசாழர்	சிற்பக்
கைல	உணர்ைவ	அறியலாம்[1].	ஒவியங்கைளக்[2]	ெகாண் ,	ேசாழர்கால
ஓவியக்கைல	வளர்ச்சிைய	அறியலாம்;	மக்க ைடய	நைட,	உைட,	பாவைன,
அணிகள்	 தலியன	அறியலாம்.	ேகாவில்	கட்டட	அைமப்ைபக்	 ர்ந் 	ேநாக்கிப்
பல்லவர்	காலக்	கட்டடக்	கைல	ேசாழர்	காலத்தில்	எங்ஙனம்	ெதாடர் ற் 	வளர்ந்
வந்த 	என்பைத	உணரலாம்.	எண்ணிறந்த	பாடல்ெபற்ற	ேகாவில்கள்	ேசாழர்களால்
கற்ேகாவில்களாக	மாற்றப்பட்டன.	ெப ஞ்சிறப் ம்	ெபற்றன,	இக்ேகாவில்கைள
ற்றப்	பரிேசாதித் ச்	ேசாழர்காலச்	சிற்ப-ஒவிய-கட்டடக்	கைலகளின்

வளர்ச்சிையச்	சிறந்த	 ைறயில்	ஆராய்ந் 	 ல்	எ திேனார்	எவ ம்	இல்ைல
என்ப 	வ ந்தத்தக்க	ெசய்தியா ம்.	 ங்கக் றின்,	இன் 	ேசாழர்	வரலாற்ைற
உள்ளவா 	உணரப்	ேப தவி	ெசய்வன	-	வரலாற் க் 	 லமாக	அைமந் ள்ளன
-	ேகாவில்கேள	ஆ ம்.	
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ேசாழர்,	பல்லவர்கைளப்	ேபாலேவ,	ெபான்,	ெவள்ளி,	ெசம் 	ஆகியவற்றால்	ஆன
கா கைள	ெவளியிட்டனர்.	அவற் ள்	பல	இப்ெபா 	கிைடத் ள்ளன.	ெபாற்
கா கள்	சிலேவ,	ெவள்ளிக்	கா கள்	சில:	ெசப் க்	கா கள்	பல.	ெசப் க்	கா கள்
பல	வ வங்களிற்	கிைடத் ள்ளன.	எல்லாக்	கா க ம்	ேசாழர்	அைடயாளமான	 லி
பதியப்	ெபற்றைவ;	 லிக்க கில்	ேசர,	பாண் யர்	 றிகளான	வில் ம்	கய ம்
ெகாண்டைவ.	இவற்ைறச்	 ற்றி ம்	இவற்ைற	ெவளியிட்ட	அரசன்	ெபயர்
ெபாறிக்கப்பட் க்கிற .	சில	கா களில்	இைவேய	பின் றத்தி ம்
ெபாறிக்கப்பட் ள்ளன.	ேவ 	சில	கா கள்	‘ஈழக்கா ’	எனப்ப வன.	அவற்றில்	ஒ
ரட் 	மனிதன்	ஒ 	பக்கத்தில்	நிற்ப 	ேபால ம்	மற்ெறா 	பக்கத்தில்	இ ப்ப

ேபால ம்	காணப்ப கிறான்.	கல்ெவட் கைள ம்	கா களில்	உள்ள
எ த் கைள ம்	ெகாண் 	இக்கா கள்	இன்ன	அரசன்	காலத்தைவ	என
உ திப்ப த்தலாம்.	ஈழக்கா 	என்பன	இராசராசன்	காலம்	 தல்	 தற்
ேலாத் ங்கன்	காலம்	வைர	வழக்கில்	இ ந்தைம	கல்ெவட் களால்	ெதரிகிற .

ேசாழர்	ஈழநாட்ைட	அ ைமப்ப த்தி	ஆண்ட	ேபா 	ஈழக்காைச	ெவளியிட்டனர்
என்ப 	இதனால்	அறியக்கிடக்கிற 	அன்ேறா?	
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ேமல்நாட் 	இலக்கியங்கட் ம்	நம்நாட் 	இலக்கியங்கட் ம்	சிறந்த	ேவ பா
உண் .	ேமல்நாட் 	இலக்கியம்	சமயச்	சார் ைடயதாக	இரா .	அதனால்	அ
வரலாற் க் ப்	ெப ந் ைண	ெசய்கிற .	ஆனால்	இந்திய	நாட் ன்	வரலா
சமயக்	கட ள்	ஆழ்ந் 	 ைனந் ைரக்கப்பட்ட	பல	கைதகளில்	மைறப் ண்
கிடக்கிற 	ெகா ைமயா ம்.	இதனால்,	‘இலக்கியங்கைள	நம்பி	வரலாற் க்
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கட்டடம்	அப்ப ேய	கட்டலாகா [3]	என்ற	சாத்திரீய	 ைறயில்	ஆராய்ச்சி	நடத் ம்
அறிஞர்	அைறந் ள்ளனர்.	இராமாயணம்,	பாரதம்	ேபான்ற	வடெமாழிப்
ெப ல்கள்	பல ைற	பல	மா தல்கள்	அைடந் ள்ளன	என்பைத	அறிஞர்கள்
நன் 	காட் 	விளக்கி ள்ளனர்.	ஆதலின்,	தமிழில்	உள்ள	தி விைளயாடல்	 ராண
ல்கள்,	பரணி,	உலா,	ெபரிய	 ராணம்	 தலிய்வற்றில்	வரலாற் 	 ைறக்

ஏற்பனவற்ைறேய	ேகாடல்	ஆராய்ச்சியாளர்	கடனா ம்.	
பிற்காலச்	ேசாழர்	காலேம	ெதன்னாட் ல்	இலக்கிய	இலக்கண	 ல்கள்	ெப கிய
காலம்	ஆ ம்.	ைசவத்	தி 	 ைறகைள	வ த்த	நம்பியாண்டார்
நம்பி	இக்காலத்திற்றான்	வாழ்ந்தவராவர்.	ஒன்பதாம்	தி ைறையப்	பா ய
அ யார்	பலர்	வாழ்ந்த	கால ம்	இ ேவ.	பன்னிரண்டாம்	தி ைற	ஆகிய
தி த்ெதாண்டர்	 ராணம்	என் ம்	வரலாற் ச்	சிறப் ைடப்	ெப 	 ல்
இக்காலத்ேததான்	எ தப்பட்ட .	‘ேசக்கிழார்	தம்	மனம்	ேபானவா 	நம்பிகள்
அந்தாதியில்	இல்லாதவற்ைற ம்	ேசர்த் 	விரித் 	 ல்	ெசய் ள்ளார்.	அவர்

ம்	நாட் 	நிைல	அவர்	காலத்தேத	என் 	வரலாற்றாசிரியர்	சிலர்
வைரந் ள்ளனர்.	ெதன்னாட் 	வரலா 	சம்பந்தப்பட்டவைர,	ேசக்கிழார்	ெப மான்
ெப ம்பான்ைம	பிைழபடா 	எ தி ள்ளார்	என்பைத	ெபரிய	 ராணத்ைத
அ த்தமாகப்	ப த்தவ ம்	பல்லவர்	 தலிய	பல	மர 	அரசர்	தம்	கல்ெவட் கைள
ட்பமாக	ஆய்ந்தவ ம்	நன் 	அறிதல்	 ம்.	ேசக்கிழார்,	தாம்	பன்னிரண்டாம்
ற்றாண் னர்	என்பைத	அறேவ	மறந்தவராய்	-	அவ்வந்	நாயன்மார்	காலத்தவராக

இ ந் 	நாட் 	நடப் ம்	பிற ம்	நன்கறிந்தவராய்ப்	பா ள்ள	 ைறைய	ேவ
எந்தத்	தமிழ்	 லி ம்	காண	இயலாேத!	ேசக்கிழார்	ெப மான்	 ராணம்	பாட	வந்த
பிற்கால	ஆசிரியர்	ேபான்றவர்	அல்லர்.	அவர்	சிறந்த	 லவர்,	ேசாழர்	ேபரரசின்	 தல்
அைமச்சர்;	சிறந்த	சிவன யார்;	தமிழகம்	 வைத ம்	நன் 	அறிந்தவர்;
ெதாண்ைட	நாட் னர்;	பல்லவ	அரசர்	கல்ெவட் கைள ம்	ேசாழர்
கல்ெவட் கைள ம்	இக்காலத்தில்	நமக் க்	கிைடக்காத	பல	 ல்கைள ம்
ெசப் ப்	பட்டயங்கைள ம்	கல்ெவட் கைள ம்	நன் 	ப த்தவர்	என்பன	ேபான்ற	பல
ெசய்திகள்	அவர்	தம்	 ராணத் ள்	காணப்ப கின்றன.	வரலாற்றாசிரியர்	‘இ ண்ட
காலம்’	என் 	 றி	வ ந் ம்	காலத்ைதப்	பற்றிய	பல	உண்ைமச்	ெசய்திகைளத்	தம்
காலத்தி ந்த	 லங்கைளக்	ெகாண் 	ேசக்கிழார்	 றித் ச்	ெசல்லைல
வரலாற் ப்	பண் ைடய	உள்ளத்தினர்	நன் ணர்தல்	 ம்.	ஆயிரக்கணக்கான
கல்ெவட் கள்	இன் ம்	ெவளி	வராத	இக்காலத்தில்	கிைடத் ள்ள
கல்ெவட் கைளக்	ெகாண் 	பார்ப்பி ம்,	‘ேசக்கிழார்	சிறந்த	கல்ெவட் ப்	 லவர்-
வரலாற் க் 	மாறாக	 ல்	ெசய்யாத	மாெப ம்	 லவர்.அவ க்கிைணயாக
இத் ைறயில்	தமிழ்ப்	 லவர்	எவ ம்	இலர்.	ஆதலின்,	அவர
ைலச்[4]	சான்றாகக்	ெகாள்ளலாம்’	எனத்	 ணிந் 	ேகாடலில்	தவ ண்டாகா .	

கம்பராமாயணம்	தமிழின்	வளைமைய	வள றக்	காட் க்	ெப ங்காப்பியமா ம்.
ஒட்டக்	 த்தர்	பா ய	 வர்	உலா,	 ேலாத் ங்கன்	பிள்ைளத்தமிழ்,	தக்கயாகப்
பரணி	என்பன	ேசாழ	அரசர்	 வைரப்	பற்றியைவ.	அைவ	வரலாற் க் த்	 ைண
ெசய்வன	ஆ ம்.	சயங்ெகாண்டார்	பா ய	கலிங்கத் ப்பரணி	வரலாற் ச்

https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/சோழர்_வரலாற்றுக்குரிய_மூலங்கள்#cite_note-3
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/சோழர்_வரலாற்றுக்குரிய_மூலங்கள்#cite_note-4


சிறப் ைடய .	கலிங்கப்	பைடெய ப் ,	ேசாழர்	பரம்பைர,	 ேலாத் ங்கன்	சிறப் ,
அவன 	தாைனத்	தைலவனான	க ணாகரத்	ெதாண்ைடமான்	சிறப் 	இன்ன
பிற ம்	இனிதறிய	இந் ல்	உதவி	ெசய்கிற .	ைவணவ	 ல்களான	திவ்ய	 ரி
சரிதம்,	 பரம்பைர	என்பன	எ தப்பட்ட	கால ம்	ேசாழர்	காலேம	ஆ ம்.
இைவ	இராமா சர்	காலத்ைத	உ திப்	ப த்த ம்	அக்காலத்	தமிழ்நைட,	ைவணவ
சமயநிைல	 தலியவற்ைற	அறிய ம்	உத கின்றன.	ஆழ்வார்	பா ரங்கட்
விரி ைர	வைரந்த	கால ம்	ஏறக் ைறய	இ ேவ	ஆ ம்.	 த்தமித்திரர்	என்பவர்
ெசய்த	வீரேசாழியம்	வீர	ராேசந்திரன்	காலத்தேத	ஆ ம்.	யாப்ப ங்கலக்	காரிைக,
வி த்தி	என்பன ம்	இக்காலத்ேததான்	ெசய்யப்பட்டன.	ைசவ	சித்தாந்த
சாத்திரங்களிற்	பல	இக்காலத்ேததான்	ெசய்யப்பட்டன.	
	
������	���������	
சாசனங்கள்:	ேசாழர்	காலத்தில்	ேசாழப்	ெப 	நாட்ைடச்	 ழ	இ ந்தாண்ட
ேமைலச்	சா க்கியர்,	கீைழச்	சா க்கியர்,	இராட் ர டர்,	கங்கர்	 தலிய
பலதிறப்பட்ேடார்	கல்ெவட் க ம்	ெசப்ேப க ம்	ேசாழர்	வரலாற்ைற ம்
காலங்கைள ம்	அறிய	ஒரள 	 ைண	 ரிகின்றன.	ேசாழர்க் 	அடங்கிச்
சிற்றரசராக	இ ந் 	ஆண்டவர்	பட்டயங்க ம்	ேவண்டற்	பாலனேவ	ஆ ம்..	
	
ெவளிநாட்டார்	 றிப் கள்	:	சீனர்	சிலர்	எ தி	ைவத் ள்ள	ெசல 	(யாத்திைர)க்
றிப் கள்,	அராபியர்	 றித் ள்ள	ெசல க்	 றிப் கள்,	மார்க்ேகாேபாேலா

ேபான்ேறார்	எ தி ள்ள	 றிப் கள்,	மகாவம்சம்	 தலியன	இக்காலத்	தமிழக
நிைலைமைய	நன் 	விளக் வனவா ம்.	
	
ேசாழர்	வரலாற் 	 ல்கள்
இ கா ம்	 றிய	பலவைகச்	சான் களின்	 ைணையக்	ெகாண் 	வரலாற் த்
ைறயிற்	 கழ்	ெபற்ற	ேபராசிரியர்	K.A.	நீலகண்ட	சாஸ்திரியார்	அவர்கள்

விரிவான	 ைறயில்	ேசாழர்	வரலாற்ைற	வைரந் 	அழியாப்	 கழ்ெபற் ள்ளனர்.
இவர்க் 	 ன்னேம	நாவலர்	பண் த	ந. .	ேவங்கடசாமி	நாட்டார்	அவர்கள்
(சங்ககாலச்)	‘ேசாழர்	சரித்திரம்’	என்ெறா 	 ைல	வைரந் ளர்,	அறிஞர்	பலர்	பல
ெவளியீ களில்	ேசாழர்கைளப்	பற்றிப்	பல	ஆராய்ச்சிக்	கட் ைரகள்
வைரந் ள்ளனர்.	பண் த	உலக	நாத	பிள்ைள	அவர்கள்	கரிகாலன்,
இராசராசன்வரலா கைளத்	தனித்தனி	 ல்களாக	ெவளியிட் ளர்.	பி.நா.
ப்பிரமணியன்	என்பவர்	இராேசந்திரன்	வரலாற்ைறத்	தனி	 லாக

வைரந் ள்ளார்.	பண் தர்	சதாசிவப்	பண்டாரத்தா ம்	L.	சீனிவாசன்
என்பவ ம்	 தற்	 ேலாத் ங்கன்	வரலாற்ைறத்	தனி	 லாக	எ தி ள்ளனர்.
வரலாற் 	ஆசிரியர்	தி வாளர்	இராமசந்திர	தீக்	ஷிதர்	அவர்கள்	 ன்றாம்
ேலாத் ங்கன்வரலாற்ைறத்	தனி	 லாக	ெவளியிட்டனர்.	இந் ல்

ஆசிரியர்	இரண்டாம்	 ேலாத் ங்கன்	வரலாற்ைறத்	தனி	 லாக
வைரந் ள்ளனர்.	



	
தி வாளர்	ேகாட்டா 	-	சிவராஜப்	பிள்ைள	அவர்கள்	‘பண்ைடத்	தமிழ்க்	கால
நிைல’	என் ம்	அரிய	ஆராய்ச்சி	 ைல	ஆங்கிலத்தில்	ெவளிப்ப த்தி	உள்ளனர்.
தி வாளர்	J.M.	ேசாம ந்தரம்	பிள்ைள	அவர்கள்	‘ேசாழர்	ேகாவிற்
பணிகள்’,	‘தஞ்ைசப்	ெபரிய	ேகாவில்’	என் ம்	ஆராய்ச்சி	 ல்கள்	இரண்ைட
வைரந் ள்ளனர்.	
	
‘ஆராய்ச்சி’	என்ப 	 வற்ற ;	நா ம்	வளர்ந் 	வ வ .	ஆதலின்,	ேமற்கண்ட
ல்கள்	ெவளிவந்த	பிற 	சில	வரலாற் ச்	ெசய்திகள்	 தியனவாக	அறிஞரால்

ெவளியிடப்	ெப தல்	இயல்ேப	அன்ேறா?	அங்ஙனம்	இன்றள ம்	ெவளிவந் ள்ள
றிப் க ம்	பிற ம்	வரலாற் 	 ைறக் ம்	தமிழ்	 ைறக் ம்	மா படா	வைகயில்

நன் 	ஆய்ந் 	ெவளியிடேல	இந் லின்	நன்ேனாக்கம்	ஆ ம்.	
___________________________________________________________________________________________________
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2.	சங்க	காலம்
	

சங்க	காலம்
வரலாற்றாசிரியர்	பலர்	கைடச்	சங்கத்தின்	இ திக்	காலம்	கி.பி.	3-ஆம்
ற்றாண்டாக	இ த்தல்	 ம்	என் 	 	கட் ள்ளனர்.	இராவ்சாஹிப்	 .

இராக	ைவயங்கார்	ேபான்ேறார்	அச்சங்கத்தின்	ெதாடக்கம்	ஏறத்தாழக்	கி. .
நான்காம்	 ற்றாண்டாக	இ க்கலாம்	என் 	தக்க	சான் கள்	ெகாண்
நி வி ள்ளனர்.	இன் ள்ள	ெதாைக	 ற்பாடல்கைள	ந 	நிைல	யினின்
ஆராயின்,	இன் ள்ள	பாக்களில்	சில	கி. .1000	வைர	ெசல்கின்றன	என்பைத
அறியலாம்.	‘வட	ெமாழியில்	ஆதிகாவியம்	பா ய	வான்மீகர்	 றநா ற்	றில்	ஒ
பாடைலப்	பா ள்ளார்’	என் 	பல	சான் கள்	ெகாண் 	‘ெசந்தமிழ்	ஆசிரியராகிய
தி .	நாராயண	ஐயங்கார்	அவர்கள்	ெசந்தமிழில்	ஆராய்ச்சிக்	கட் ைர
வைரந் ள்ளனர்.[1]	வான்மீகியார்	காலம்	கி. .	8-ஆம்	 ற்றாண்ெடன்
ஆராய்ச்சியாளர்	 வர்.	த ம த்திரைன	விளித் 	ேநேர	பா யதாக	ஒ 	பாடல்
றநா ற்றில்	உண் .	பாரதப்	ேபாரில்	இ திறத்தார்	பைடகட் ம்	உணவளித்தவன்
என் 	ேசரலாதன்	ஒ வன்,	‘ெப ஞ்ேசாற் 	உதியன்	ேசரலாதன்’,	என்
றநா ற்றிற்	 கழப்பட் ள்ளான்.	இராமாயண	கால	நிகழ்ச்சிகளில்	சில	 ற-அக
நா களிற்	 றிக்கப்பட்	 ள்ளன.	இவற்ைற	நன் 	ேநாக் ைகயில்	தமிழ்ப்	 லவர்
ஏறத்தாழக்	கி. .	1000த்திலி ந் 	இ ந் 	வந்தனர்	என்பைத	ஒ வா
அறியலாம்.[2]	பல்லவர்	என்ற	 திய	அரசமரபினர்	காஞ்சிையத்	தைலநகரமாகக்
ெகாண் 	ஏறக் ைறய	கி.பி.400	-450	இல்	ேசாணா 	அச் த	விக்கந்தன்	என்ற
களப்பிர	 ல	காவலன்	ஆட்சியில்	இ ந்த 	என்பைதப்	 த்ததத்தர்	என்ற
ெபளத்தத்	 றவியின்	 ற்றால்	அறியலாம்.[3]	‘களப்பிரர்	பல்யாக	சாைல

மிப்	ெப வ திக் ப்	பிற 	பாண் ய	நாட்ைடக்	ைகப்பற்றினர்.	கி.பி.6ஆம்
ற்றாண் ன்	இ தியில்	க ங்ேகான்	என்ற	பாண் யன்	களப்பிர	அரசைனத்

ெதாைலத் ப்	பாண் ய	நாட்ைடக்	ைகப்பற்றினான்’	என்ற	ெசய்திகைள	ேவள்விக்
ப்	பட்டயத்தால்	அறியலாம்.	இைவ	அைனத்ைத ம்	ேநாக்க,	களப்பிர ம்

பல்லவ ம்	 றிக்கப்	ெபறாத	சங்க	 ற்பாக்களின்	காலம்	ஏறக் ைறயக்
களப்பிரர்க் 	 ற்பட்டாதல்	ேவண் ம்	என்பைத	அறியலாம்.	எனேவ	சங்கத்தின்
இ திக்காலம்	(பாக்கள்	பா ய	கால ம்	அைவ	ெதா க்கப்	ெபற்ற	கால ம்)
ஏறத்தாழக்	கி.பி.300க் 	 ற்பட்டதாகலாம்	எனக்	ேகாடேல	ெபா த்தமா ம்.	
ெதால்காப்பியர்	காலம்

இனித்	ெதால்காப்பியம்	என்பதன்	காலவைரயைறையக்	காண்ேபாம்.	இந் ள்
ெபளத்த	சமணக்	 றிப் கள்	இன்ைமயால்	இதன்	காலம்	கி. .4ஆம்
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ற்றாண் ற் 	 ற்பட்டதாதல்	ேவண் ம்.	வட[4]ெமாழியாளர்	தமிழகம்	 க்க
காலம்	ஏறத்தாழக்	கி. .1000	என் 	வின்ெசன்ட்	ஸ்மித்	ேபான்ற	ெபயர்ெபற்ற
வரலாற்றாசிரியர்	 றி ள்ளனர்.[5]	இங்ஙனம்	தமிழகம்	 ந்த	வடெமாழியாளர்
ெதால்காப்பியத்தில்	-	தமிழர்	இலக்கண	 லில்	இடம்	ெப வெதனின்,	அவர்கள்
தமிழேரா 	நன் 	கலந்தி த்தல்	ேவண் ம்.	அவர்தம்	வடெமாழிச்	ெசாற்க ம்
வழக்கில்	ேவ ன்றியி த்தல்	ேவண் ம்.	இன்ேறல்,	
					“வடெசாற்	கிளவி	வடஎ த்	ெதாரீஇ	
					எ த்ெதா 	 ணர்ந்த	ெசால்லா	 ம்ேம.”	

என ம்,	
					“சிைதந்தன	வரி ம்	இையந்தன	வைரயார்”	
என ம்,	

ைறேய	வடெசாற்	கலப் க் ம்	பிராக் தக்	கலப் க் ம்	ெதால்காப்பியர்	விதிகள்
ெசய்திரார்	என்க.	இந்நிைல	உண்டாக	ஏறத்தாழ	300	அல்ல 	400	ஆண் கள்
ஆகி	இ த்தல்	இயல்ேப	ஆ ம்	அன்ேறா?	
ேம ம்	ெதால்காப்பியர்	‘ஐந்திரம்	நிைறந்த	ெதால்காப்பியன்’	என் 	 கழப்பட்டவர்.
ஐந்திர	இலக்கண	 க் 	மிக ம்	பிற்பட்ட 	பாணினீயம்	என்ப 	எல்லார்க் ம்
ஒப்ப	 ந்த	க த் .	பாணினி	காலம்	கி. .	7-ஆம்	 ற்றாண்
என்பர்	ேகால்ஸ்டகர்	என் ம்	அறிஞர்.	பாணினியேம	பிற்கால	வடெமாழி	உலைகக்
ெகாள்ைள	ெகாண்ட	இலக்கண	 லா ம்.	அந் ல்	ெதால்காப்பியர்	காலத்தில்
தமிழகத்தில்	இ ந்தி ப்பின்,	அவர்	‘பாணினியம்	நிைறந்த	ெதால்	காப்பியன்’	எனப்
ெபயர்	ெபற்றி ப்பார்.	அங்ஙனம்	இன்ைமயால்,	ெதால்காப்பியர்,	பாணினியம்
தமிழகத் க் 	வராத	காலத்தில்	இ ந்தவர்	எனக்	ெகாள்ளலாம்.	
‘ெதால்காப்பியர்	காலத்தில்	கவாட ரம்	(அைல	வாய்)	கடல்ேகாளால்	அழிந்த ’
என் 	இைறயனார்	களவியல்	உைர	 கின்ற .	இக்கடல்ேகா க் ம்
இலங்ைகயில்	நடந்த	கடல்ேகாள்க க் ம்	ெந ங்கிய	ெதாடர் ண் 	என்பைத
அைனவ ம்	ஒப் கின்றனர்.	இலங்ைகைய	அழித்த	கடல்ேகாள்கள்	பல.	அவற் ள்
தலில்	நடந்த 	கி. .	2387-இல்	என் ம்,	இரண்டாம்	கடல்ேகாள்	கி. .	504-

இல்	நடந்த 	என் ம்,	 ன்றாம்	கடல்ேகாள்	கி. .	306-இல்	நடந்த
என் ம்	மகாவம்சம்,	இராசாவழி	என் ம்	இலங்ைக	வரலாற் 	 ல்கள்

கின்றன.	இவற் ள்	இரண்டாம்	கடல்ேகாளாற்றான்	இலங்ைகயின்	ெப ம்
ப தி	அழிந்த 	என் 	இலங்ைக	வரலாற் 	 ல்கள்	 கின்றன.	இங்ங்னம்
இலங்ைகயின்	ெப ம்	ப திைய	அழித்த	அக்கடல்ேகாேள	கபாட ரத்ைத	உள்ளிட்ட
தமிழகத் ச்	சி 	ப திைய	அழித்தி த்தல்	 ம்	என் 	ேகாடலில்	தவறில்ைல.
ேம ம்,	ேமற் றப்ெபற்ற	பல	காரணங்கட் ம்	ஏற் ைடத்தான	காலம்	இரண்டாம்
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கடல்	ேகாள்	நிகழ்ந்த	காலமாகேவ	இ த்தல்	ேவண் ம்	என்பைத	நன்கறியலாம்.
இன்ன	பிற	காரணங்களால்,	ெதால்காப்பியர்	காலம்	ஏறக் ைறய	கி. .	5-ஆம்
ற்றாண் [6]	எனக்	ேகாடல்	பல்லாற்றா ம்	ெபா த்தமாதல்	காண்க.	

ெதால்காப்பியர்க் 	 ற்பட்ட	 ல்கள்

ெதால்காப்பியர்	தம 	ேபரிலக்கண	 லில்	100-க் 	16	வீதம்	உள்ள
த்திரங்களில்	தமக் 	 ன்	இ ந்த	இலக்கண	ஆசிரியைரச்	 ட் ச்

ெசால்கின்றார்.	“யாப்ெபன	ெமாழிவர்	யாப்பறி	 லவர்”	“...	 லவர்	ஆேற"
என்ெறல்லாம்	 தைல	நன் 	சிந்திப்பின்,	ெதால்காப்பியர்க் 	 ன்	இலக்கணப்
லவர்	பலர்	இ ந்தனர்	என்ப 	ெவள்ளிைடமைல,	எண்ணிறந்த	இலக்கண
ல்கள்	இ ந்தன	எனின்,	-	'இலக்கியம்	கண்டதற் 	இலக்கணம்	இயம்பல்’

என்ப 	உண்ைம	எனின்	அப்பல	இலக்கண	 ல்கட் 	உணவளித்த	இலக்கிய
ல்கள்	எத் ைண	இத்தமிழகத்தில்	இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்!	ஆதலின்,

ஏறத்தாழக்	கி. .1500	 தல்	தமிழில்	இலக்கண	இலக்கிய	 ல்கள்
இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்	எனக்	ேகாடல்	மிைகயாகா 	அன்ேறா?	இம்
ெமாழி	ஆராய்ச்சிக் ம்	வரலாற் 	ஆராய்ச்சிக் ம்	ெபா ந்தி	நிற்றைல	ந
நிைலயாளர்	நன் ணர்தல்	 ம்.[7]	

	:	இ கா ம்	 றிய	ெசய்திகளால்,	தமிழ்	 ல்கள்	பல	 ற்றாண் கள்	கால
எல்ைலைய	உைடயன	என்பைத	நன்கறியலாம்.	அறியேவ,	அவ்வக்	காலப்	 லவர்
பா ய	ெசய் ட்கைள	எல்லாம்	தம்மகத்ேத	ெகாண் ள்ள	 றம்,	அகம்	 தலிய
ல்கைளக்	‘கைடச்சங்க	 ல்கள்’	எனக்	ேகாடேல	தவறாம்.	 தல்-இைட-கைடச்

சங்கங்கள்	என்பன	இ ந்தன	என்பதற் க்	களவியல்	உைர	தவிர	ேவ 	சான் கள்
இன்ைமயால்,	ேவ 	சான் கள்	கிைடக் ம்	வைர	அக் ற்ைற	வி விப்பேத
நன்றா ம்;	வி த் ப்	ெபா வாகச்	‘சங்க ல்கள்’எனக்	 றேல	ெபா த்தம்
ஆ ம்.	ஆகேவ,	சங்ககாலம்	மிகப்	பரந் 	பட்ட	கால	எல்ைலைய	உைடய ;	அதன்
இ திக்	காலம்,	வரலாற்றாசிரியர்	 ப்ப ,	ஏறக் ைறய	கி.பி.	3-ஆம்
ற்றாண்டா ம்,	எனக்	ேகாடேல	இன்ைறய	ஆராய்ச்சி	அளவிற் ப்

ெபா ந் வதா ம்.	இனி	இப்பரந் 	பட்ட	காலத்தில்	இ ந் 	ேசாழர்கைளப்	பற்றிய
றிப் கைளக்	காண்ேபாம்.	

நமக் ள்ள	 ன்பம்

நமக் க்	கிைடத் ள்ள	சங்கச்	ெசய் ட்கைளக்	ெகாண் .	ேசாழர்	அரச	மரபினர்
மன்னவர்	எனக் றலாேமயன்றி,	‘இவர்க் ப்	பின்	இவர்	பட்டம்	ெபற்றனர்’	என்
தக்க	சான் க டன்	 றத்தக்க	வசதி	இல்ைல.	சங்கச்	ெசய் ட்கைளப்	பலபட
ஆராய்ந் ,	அரசர்	 ைறைவப்ைப	அ ம்பா 	பட் 	அைமக்க	 யன்ற	பலர்
ெசய் ள்ள	பிைழகள்	பல	ஆ ம்.	ஆதலின்,	 யாத	இந்த	ேவைலைய
ேமற்ெகாண் 	இடர்	உறாமல்,	நன்றாகத்	ெதரிந்தவைரப்	பற்றி	மட் ம்	விளக்கமாகக்

https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/சங்க_காலம்#cite_note-6
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/சங்க_காலம்#cite_note-7


றி,	பிறைரச்	சங்கச்	ெசய் ட்கள்	 மா 	 றிச்	‘சங்ககாலச்	ேசாழர்
வரலாற்’ைற	ஒ வா 	எ தி	 த்த	நாவலர்	பண் தர்	நாட்டார்	அவர்க ம்
ேபராசிரியர்	நீலகண்ட	சாஸ்திரியார்	அவர்க ம்	நம 	பாராட் க்	 ரியவேர	ஆவர்.
தக்க	சான் கள்	கிைடக் ம்வைர,	இப்ேபரறிஞர்	ெகாண் ள்ள	 ைறேய
சிறந்ததா ம்	என்ப 	சாத்திரீய	ஆராய்ச்சி	உணர் ைடயார்க் 	ஒப்ப	 ந்த
ஒன்றா ம்.	
நம 	கடைம

சங்ககாலச்	ேசாழ	அரச ள்	ந நாயகமாக	விளங்கியவன்	கரிகாலன்.	அவன்
காலத்ைத	ஏறக் ைறய	ஒ வா 	 	கட்டலாம்.	அவைனப்பற்றிக்	 ம்	சங்கச்
ெசய் ட்க ம்	பிற்காலச்	ேசாழர்காலத் ச்	ெசய் ட்க ம்	சில	கல்ெவட் க ம்
இம் யற்சியில்	 ைணெசய்யற்பாலன.	பிற்காலச்	ேசாழர்	 ல்களி ம்
கல்ெவட் களி ம்	கரிகாலைனப்	பற்றிக்	 ம்	ெசய்திகள்	பல	சங்கச்
ெசய் ட்களில்	இல்ைல.	இக்காரணம்	ெகாண்ேட	வரலாற்றாசிரியர்	சிலர்	‘அைவ
நம்பத்தக்கன	அல்ல’	என	உதறிவிட் க்	கரிகாலன்	வரலாற்ைறக்	கட்

த் ள்ளனர்.	சங்க	காலத் ச்	ெசய் ட்கள்	அைனத் ம்	நமக் க்	கிைடத்தில,
பிற்	காலத்தார்	ெதா த் 	ைவத்தைவேய	‘சங்க	 ல்கள்’	எனப்ப வன.
ெதா த்தார்	கண்கட் 	அகப்படாத	பைழய	ெசய் ட்கள்	பல	இ ந்தி த்தல்
இயலாெதன் 	யாங்வனம்	 றல்	இய ம்?	அப்பைழய	பாடற்	ெசய்திகைள ம்
ேசாழர்	மரபினர்	வழிவழியாகக்	 றிவந்த	ெசய்திகைள ம்	உளங்ெகாண்ேட	சயங்
ெகாண்டார்	ேபான்ற	ெபா ப் 	வாய்ந்த	 லவர்கள்’	தம்	 ல்களில்	பல
ெசய்திகைளக்	 றித்தி ப்பர்	என்ெறண் வேத	ஏற் ைடய ;	அங்ஙனேம
பிற்காலச்	ேசாழர்	தம்	பட்டயங்களிற்	 றித்தனர்	எனக்	ேகாடேல	தக்க .	அங்ஙனம்
தக்க	சான் களாக	இ ப்பவற்ைற	(அைவ	பிற்காலத்தன	ஆயி ம்)	மட் ம்
ெகாண் 	ேநர்ைமயான	வரலா 	கட்டேல	நற்ெசயலா ம்.	இந்த	ேநரிய	 ைறையக்
ெகாண் 	கரிகாலன்	காலத்ைதக்	கண்டறிய	 யன்ற	தி .	T.	G.	ஆராவ தன்
அவர்கள்	நம 	பாராட் ற் 	உரியர்	ஆவர்.	
	

1.	 ↑	Vide	‘Sentamil’	Vol.	for	1939-’40.	
2.	 ↑	Vide	Purananuttru	Chorpolivuka!,	Lecture	3.	
3.	 ↑	History	of	Pali	Literature	by	B.C.	Law	Vol.2,	Pages	384,385,and

389.	
4.	 ↑	T.R.	Sesha	Iyengar's	‘Dravidan	India’	p.	109.	
5.	 ↑	Vide	his	‘Oxford	History	of	India’,	p.5.	
6.	 ↑	Vide	‘Tamil	Polil’,	Vol.	13	py.	289,	300;	Vol.	15,	article	on

‘Tolkappiyam	and	the	Sangam	Literature’.	ெதால்காப்பியர்	காலம்	கி. .
300	ஆக	இ க்கலாம்	என்பவர்	ரா.	இராகைவயங்கார்.	-	Vide	his	Tamil
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Varalaru.	
7.	 ↑	Karanthaik	Katturai.	‘Antiquity	of	Tamil.	
8.	 ↑	Vide	his	‘The	Sangam	Age’	395-2	
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இன் ள்ள	சங்கச்	ெசய் ட்களிற்	 றப்பட் ள்ள	ேசாழ ள்	இமயம்	ெசன்ற
கரிகால க் 	 ற்பட்டவர்	சிலர்	உளர்.	பிற்பட்டவர்	சிலர்	உளர்.	ஆதலின்,	இப்ெப
ேவந்தன்	காலத்ைத	ஒ வா 	கண்டறிேவாமாயின்,	அக்காலத்திற் 	 ற்பட்ட
ேசாழர்	இன்னவர்	பிற்பட்ட	ேசாழர்	இன்னவர்	என்ப 	எளிதில்	விளக்க ம்.
ஆதலின்,	இங் 	அதற் ரிய	ஆராய்ச்சிைய	நிகழ்த் ேவாம்.	
	
கரிகாற்ேசாழன்	இலங்ைகைய	ெவன் 	ஆண்டவன்	என் 	சங்க	 ற்கள்
றியாவி ம்,	கலிங்கத் ப்பரணி	 கின்ற .	அவன்	வடநா 	ெசன்

மீண்டைம	ெதாைக	 ற்பாக்கள்	 றியாவி ம்,	அவ க் ப்	பிற்பட்டதான
சிலப்பதிகாரம்	 கின்ற .	ேசர	அரசர்	மகனாரான	இளங்ேகாவ கள்	ேசாழ
அரசரான	கரிகாலைன	நடவாத	ஒன்ைறக்	 றிப்	 கழ்ந்தனர்	என் 	ேகாடல்
ெபா த்தமற்ற .	அவர்	அங்ஙனம்	 றேவண் ய	காரணம்	ஒன் ேம	இல்ைல.
தமிழ்	நாட் ற்ேக	ெப ைம	தந்த	அச்ெசய்திைய	அவர்	தமிழர்	அைனவர்க் ம்
சிறப் த்	த ம்	ெசய்தியாகக்	க திேய	தம 	ெப ங்	காவியத்தில்	 றித் ள்ளார்.
எனேவ,	இலங்ைகப்	பைடெய ப் க் ம்	வடநாட் ப்	பைடெய ப் க் ம்	எற்றதான
ஒ 	காலத்ேததான்	கரிகாலன்	இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்.	அப்ெபா த்தமான
காலம்	கண்டறியப்ப ன்,	அ ேவ	‘கரிகாலன்	காலம்’	என் 	நாம்	ஒ வா 	உ தி
ெசய்யலாம்.	
	
கரிகாலன்	பைடெய ப்பின்	காலத்ைத	ஆராயப்	 ந்த	தி .	ஆராவ தன்	என்பார்,
தம 	 லில்	“கி. .	327	-	கி. .	232-க் 	உட்பட்ட	காலம்	சந்திர	 ப்தன்,	பிந்
சாரன்,	அேசாகன்	ஆகிய	 வர்	காலமாதலால்,	அக்காலத்தில்	தமிழ்ேவந்தர்
வடநா 	ெசன்றி த்தல்	இயலா .	கி. .	184	 தல்	கி. .	145	 ஷ்பமித்திர
ங்காவின்	காலம்.	கி.பி.	 தல்	இரண் 	 ற்றாண் களில்	ஆந்திரர்	ஆதிக்கம்

வ ப்ெபற்றி ந்த	காலம்.	கி.பி.	3-ஆம்	 ற்றாண் ல்	இப்பைடெய ப்
நடந்தி க் ம்	என் 	திட்டமாகக்	 றல்	இயலா .....	ஆதலின்,	தமிழ்ேவந்தர்
பைடெய த்த	காலம்	(1)	அேசாக க் ப்	பிற்பட்ட	ேமாரியர்	(கி. .	232	-	கி. .
184)	காலமாகேவா,	(2)	 ஷ்பமித்திர	 ங்கா க் ப்	பிற்பட்ட	(கி. .148	-	கி. .27)
காலமாகேவா	(3)	ஆந்திரம்	வலி ன்றிய	கி.பி.	3-ஆம்	 ற்றாண் ன்
ெதாடக்கமாகேவா	இ த்தல்	ேவண் ம்”	என	 	 றினர்.[1]	
	
இவர்	 றிய	 ன்றாம்	காலம்	சிறி 	தி த்தம்	ெபறல்	நலம்.	என்ைன?	கி.பி.	163-
இல்	இறந்த	ெகளதமீ த்திர	சதகர்ணியின்	மகனான	 மாயிக் ப்	பின்	வந்த
ஆந்திர	அரசர்	வலியற்றவர்	எனப்ப தலின்[2]	என்க.	எனேவ	தமிழரசர்
பைடெய க்க	வசதியாக	இ ந்த	 ன் 	காலங்களாவன:	(1)	கி. .	232	-	கி. .
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184	(2	கி. .	148	-	கி. .27	(3)	கி.பி.163	கி.பி.300.	இவற் ள்,	ெசங் ட் வன்
வடநா 	ெசன்ற	காலம்	 ன்றாம்	காலமா ம்;	அவன்	ெசல்லத்	த ந்த	காலம்	-
கடல்	 ழ்	இலங்ைகக்	கயவா வின்	காலம்	-	 ற் வர்	கன்னர்	(சாதவாகனர்)
இ ந்த	காலம்	ஆகிய	கி.பி.	166-193	ஆக	இ த்தல்	ேவண் ம்.
[3]	ெசங் ட் வன்	காலம்	-	சிலப்பதிகாரம்	ெசய்த	காலம்	கி.பி.	இரண்டாம்
ற்றாண்ெடன்ப 	வரலாற் 	ஆசிரியர்	அைனவ ம்	ஒப் க்ெகாண்ட

ெசய்தியா ம்.	எனேவ,	அக்காலத்திற் 	 ற்பட் ந்த	கரிகாலன்	 தல்	இரண்
காலங்களில்	ஒன்ைறச்	ேசர்ந்தவனாதல்	ேவண் மன்ேறா?	
	
இலங்ைக	வரலாற்றின்	ப ,	(1)	தமிழ்	அரசர்	கி. .170	 தல்	கி. .100	வைர
இலங்ைகைய	ஆண்டனர்;	(2)	கி. .	44	 தல்	கி. .	17	வைர	ஆண்டனர்	என்ப
ெதரிகிற .[4]இவற் க் ப்	பின்னர்	தமிழர்	இலங்ைகயின்	மீ 	பைடெய த்த
காலங்கள்	 ைறேய	கி.பி.	660,	கி.பி.	1065,	கி.பி.1200	-	1266	என்
ஆராய்ச்சியாளர்	அைறகின்றனர்.[5]	எனேவ	 தல்	இரண் 	காலங்களில்
ஒன்றிற்றான்	கரிகாலன்	இலங்ைக	மீ 	பைடெய த்தான்	என் 	ேகாடல்	ேவண் ம்.
அவற்றி ம்	 தற்	காலம்	 ன்	ப தியிற்	 றிய	ஏழாரன்	என் ம்	தமிழ்	அரசன்
பைடெய ப்பா ம்.	ஆதலின்,	இரண்டாம்	காலேம	(கி. .	44	-	கி. .	17)
கரிகாலன்	இலங்ைக	மீ 	பைடெய த்த	காலமாதல்	ேவண் ம்.	இக்காலத் டன்
வடநாட் ப்	பைடெய ப் க் ரிய	இரண்டாம்	காலம்	(கி. .148	-	கி. .	27)
ஒத்தி த்தல்	காணத்தக்க .	எனேவ,	ஏறத்தாழ,	கி. .	60	-	கி. .	10	என்ப
கரிகாற்	ேசாழன்	காலம்	எனக்	ேகாடல்	தவறாகாதன்ேறா?	
இம் பிற் க்	கடல்வாணிகச்	ெசய்தி ம்	 ைண	ெசய்தல்	காண்க.	கரிகாலன்
பாடப்ெபற்ற	ெபா நர்	ஆற் ப்பைடயி ம்	பட் னப்	பாைலயி ம்	 கார்ச்	சிறப் ம்
கடல்	வாணிகச்	சிறப் ம்	விரிவாக	விளக்கப்பட் ள்ளன.	தமிழர்	ேராமப்
ெப நாட் டன்	வாணிகம்	ெசய்யத்	ெதாடங்கிய 	கரிகால க் 	 ன்னேர
ஆயி ம்,	அ 	வளர்ச்சி றத்	ெதாடங்கிய ,	கி. .	 தல்[6]	 ற்றாண் ற்றான்
என்ப 	உேராமேர	எ தி	ைவத் ள்ள	 றிப் களால்	நன் ணரலாம்.	கி. .39	 தல்
கி. .14	வைர	உேராமப்	ேபரரசனாக	இ ந்த	அகஸ்டஸ்என்பா க் ப்	பாண் ய
மன்னன்	கி. .	20-இல்	‘ க் ’	ஒன்ைற	அ ப்பினான்	என்ப
ேநாக்கத்தக்க .	இஃெதான்ேற	தமிழர்	உேராமேரா 	கடல்	வாணிகம்	சிறப் ற
நடத்தினர்	என்பதற் ப்	ேபாதிய	சான்றா ம்.	
�����	�����������	

	
கரிகாலன்	ஆட்சிக்காலம்	என	நாம்	ெகாண்ட	கி. .	60-கி. .10	ஆகிய	காலத்தில்
வடநா 	இ ந்த	நிைலையக்	காணல்	ேவண் ம்.
மகதப்ெப நா 	 ங்கர்	வசத்தினின் 	‘கண்வ’மரபினர்	ைகக் 	மாறிவிட்ட .
கி. .73-இல்	‘வா ேதவ	கண்வன்’	மகதநாட் க் 	அரசன்	ஆனான்.	அவ க் ப்
பின்	 வர்	கி.பி.	28	வைர	ஆண்டனர்.	அவர்	அைனவ ம்	வலியற்ற	அரசேர	ஆவர்.
[7]	அவர்கள்	காலத்தில்	ெகளசாம்பிையத்	தைலநகராகக்	ெகாண்ட	வச்சிர	நா ம்,
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உச்ைசயினிையக்	ேகா	நகராகக்	ெகாண்ட	அவந்தி	நா ம்	தம்மாட்சி
ெபற்றனேபா ம்;	இன்ேறல்,	கரிகாலன்	இமயம்	ெசன் 	மீண்டேபா 	மகதநாட்
மன்னன்	பட் 	மண்டப ம்,	வச்சிர	நாட் 	ேவந்தன்	ெகாற்றப்பந்த ம்,
அவந்திநாட் 	அரசன்	ேதாரண	வாயி ம்	ெகா த் 	மரியாைத	ெசய்தனர்
என் 	சிலப்பதிகாரம்	 றலிற்	ெபா ள்	இராதன்ேறா?[8]	இந்நாட்டரசர்	சந்திர	 ப்த
ேமாரியன்	கால	 தல்	சிற்றரசராக ம்	அ ைமப்பட் ம்	ஹர்ஷ க் ப்	பின் ம்
இ ந் 	வந்தனர்	என்பதற் 	வரலாேற	சான்றா ம்.[9]	கரிகாலன்	வடநாட் ப்
பைடெய ப்ைபப்	பற்றித்	தமிழ்	 ற்	 றிப்ைபத்	தவிர	ேவெறவ்விதச்	சான் ம்
இ வைர	கிைடக்கவில்ைல.	
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கரிகாலன்	என் 	ெபயர்	தாங்கிய	ேசாழர்	இ வர்	இ ந்தனர்	என்
ஆராய்ச்சியறி 	மிக்க	தி வாளர்	சிவராசப்பிள்ைள	அவர்கள்	ெகாண் ள்ள	
ேபாற்றத்தக்கேத	ஆ ம்.	“இமயம்	ெசன்ற	கரிகால க் 	 ன்னி ந்த	ேசாழர்
இ வைரப்பா ள்ள	பரணர்,	தமக் 	 ன்னர்	இ ந்த	கரிகாலன்	ஒ வைனப்
பற்றித்	தம்	பாக்களில்	 றிப்பிட் ள்ளார்.	பரணர்,	கரிகாலன்	காலத்தினர்	அல்லர்.
ஆனால்	அவர்	 றிக்கின்ற	ெசய்திகள்	அைனத் ம்	ெசவிவழி	அறிந்த	ெசய்திகள்.
அைவ	அவ க் 	 ன்னர்	இ ந்த	கரிகாலன்	ஒ வைனப்	பற்றியன	என்பனேவ
ெதரிகின்றன.	இந் ட்பத்ைத	உணர்ந்த	நான்,	கரிகாலன்	என்ற	ெபயர்	ெகாண்ட
இ வைரப்	பற்றிய	ெசய் ட்கைள ம்	நன் 	ஆராய்ந்ேதன்;	இ வைரப்	பற்றிய
ேபார்கள்	-	ேபார்	ெசய்த	பைகவர்,	இவைரப்	பா ய	 லவர்கள்	ேவ 	ேவ 	என்பைத
அறிந்ேதன்.	 தற்	கரிகாலைனப்	பா யவர்	கழாத்	தைலயார்,	ெவண்ணிக்
யத்தியார்,	என்பவர்,	பரணர்	காலத்தவரான	கபிலர்,	கழாத்	தைலயார்	தமக் க்

காலத்தால்	 ற்பட்டவர்	என் 	ெதளி றக்	 கிறார்.	இவ்வி 	 லவ ம்,
ெப ஞ்ேசரல்	ஆதன்	அல்ல 	ெப ந்ேதாள்	ஆதன்	என்பவைனக்	கரிகாலன்
ேதாற்க த்த	ெசய்திையக்	 றி ள்ளனர்.	ெப ஞ்ேசரலாதன்	 றப் ண்	நாணி
வடக் 	இ ந்தான்.	அப்ெபா 	அவைனக்	கழாத்	தைலயார்	பா னர்.	ெவன்ற
கரிகால்	வளவைன	ெவண்ணிக்	 யத்தியார்	பாராட் 	 ள்ளனர்.	
	
“இ ேபாலேவ	ேவெறா 	‘ெவண்ணிப்ேபார்’	ெபா நர்	ஆற் ப்பைட ள்
றப்பட் ள்ள .	அதைனப்	பா யவர்	 டத்தாமக்

கண்ணியார்.	அப்ேபார்கரிகால க் ம்	ேசரன்,	ேசாழன்	என்பார்க் ம்
நடந்த .ேபாரில்	கரிகாலன்	அவ்வி வைர ம்	ெகான் 	ெவற்றிெபற்றான்.	ெபா நர்
ஆற் ப்பைட	என்ப 	கரிகாலைனப்	பாராட் ப்	பாடப்ெபற்ற	நீண்ட	அகவற்பா.
அதனில்,	ெவண்ணிப்	ேபாரில்	மாண்ட	ேசரன்	ெபயேரா	பாண் யன்	ெபயேரா,
றிக்கப்படவில்ைல.	இப்ேபார்,	கழாத்	தைலயார்	 றித்த	ேபாராக

இ ந்தி க் மாயின்,	பாண் யன்	ேபார்	ெசய்ததாக	அவர்	 றித்தல்	ேவண் ம்.
ெவண்ணிக்	 யத்தியா ம்	பாண் யைனப்பற்றி	ஒன் ேம	 றித்திலர்.
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இவ்வி வ ம்	 றித்த	ெவண்ணிப்	ேபாராக	இஃ 	இ ந்தெதனின்	ேசரன்
றப் ண்	நாணி	வடக்கி ந்தைத	 டத்தாமக்	கண்ணியார்	 றித்தி த்தல்
ேவண் ம்.	
	
“ேம ம்,	ெவண்ணிவாயிலில்	நடந்த	ெப ம்	ேபாரில்	கரிகாலன்	ேவந்தைர ம்
பதிெனா 	ேவளிைர ம்	ெவன்றான்	என் 	பரணர்	பா ள்ளார்.	அவேர	பிறிெதா
ெசய் ளில்,	“அரசர்	ஒன்பதின்மர்	‘வாைக’	என் ம்	இடத்தில்	கரிகாலேனா
நடத்திய	ேபாரில்	ேதாற்றனர்”	என் 	 றித் ள்ளார்.	இப்ேபார்ச்	ெசய்திகள்
பிற்காலக்	கரிகாலைன	(இமயம்	ெசன் 	மீண்ட	கரிகாலைன)ப்பற்றிய	நீண்ட
பாக்களாகிய	ெபா நர்	ஆற் ப்பைடயி ம்	பட் னப்பாைலயி ம்	 றிப்பிடப்பட் ல.
ேம ம்,	ேசாழன்	ஒரிடத்தில்	பதிெனா 	ேவளி ட ம்	அரச ட ம்,	மற்ேறார்
இடத்தில்	ஒன்ப 	அரச ட ம்	ேபாரிட	ேவண் ய	நிைலைம	மிக ம்
ற்பட்டதாகேவ	இ த்தல்	ேவண் ம்	அன்ேறா?	ேசாழநா 	ஒரரசன்	ஆட்சிக்

உட்படாமல்	-	பல	சி 	நா களாகப்	பிரிந் 	பலர்	ஆட்சியில்	இ ந்த	காலத்திற்றான்
இத்தைகய	 ழப்ப	நிைலைம	உண்டாதல்	இயல் .	பிற்காலக்	கரிகாலன்	ெபா வர்,
அ ளாளர்	என்பவ ட ம்	பாண் யன்	 தலியவ ட ம்	ேபார்	ெசய்
ெவன்றதாகத்தான்	ெபா நர்	ஆற் ப்பைட	 கிற .	பதிெனா 	ேவளிர்	ஒன்ப
அரசர்	என்ப 	நன் 	சிந்திக்கத்தக்க	எண்கள்	ஆ ம்.	ெதாைக	 ற்	பாடல்களில்
ேசாழர்	என் ம்	பன்ைமச்	ெசால்	பல	இடங்களில்	வ தைலக்	காணலாம்;	உறந்ைத,
வல்லம்,	 டந்ைத,	ப ர்,	ெப ந் ைற	 தலிய	பல	இடங்களில்	ேசாழ	மரபினர்
இ ந்தனர்	என் 	ெதரிகிற .	இக் றிப் களால்,	ெதாடக்க	கால தல்
ஏறக் ைறய	இரண்டாம்	கரிகாலன்	காலம்	வைர	ேசாழநாட் ல்	ேசாழ	மரபினர்	பலர்
பல	இடங்களில்	இ ந் 	ஆட்சி	 ரிந்தனர்;	அவ ள்	மண்ணாைச	ெகாண்ட
ஒ வன்	மற்றவைர	ெவன்றடக்க	 யன்றனன்.இதனால்	பல	இடங்களில்	ேபார்
நடந்தன	என்பன	ஒ வா 	அறியலாம்.	இம்மரபின ள்	 தற்	கரிகாலன்
அ ந் ைர	ஆண்ட	ெசன்னி	மரபினனாக	இ க்கலாம்."	
	
இந் ட்பமான	ஆராய்ச்சியால்,	இமயம்	ெசன்ற	கரிகாலன்	இரண்டாம்	கரிகாலன்
என்ப ம்,	ெவண்ணிக்	 யத்தியாரால்	பாடப்ெபற்றவன்	 தற்	கரிகாலன்	என்ப ம்
அறியக்கிடத்தல்	காண்க.[10]	இதனால்,	ஆராய்ச்சியாளர்	கணக் ப்ப ,
தற்கரிகாலன்	ஏறத்தாழ	இரண்டாம்	கரிகால க் 	இரண் 	தைல ைற
ற்பட்டவன்	ஆவன்;	ஆகேவ,	அவன்	காலம்	ஏறத்தாழ,	கி. .	120	-	90	எனக்

ெகாள்ளலாம்.	
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இக்கால	 ைறையக்	ெகாண் 	சங்க	காலச்	ேசாழர்	காலங்கைள	ஒ வா
வைரயைற	ெசய்ேவாம்.	
ெதாைக	 ல்களி ம்	சிலப்பதிகார	-	மணிேமகைலகளி ம்	 றப்பட் ள்ள	பைழய
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ேசாழராவார்	பலர்.	அவ ள்	மிக்க	பைழைமயானவர்	(1)	சிபி.	(2)	 ந்தன்	(3)
காந்தன்	(4)	 ங்ெகயில்	எறிந்த	ெதா த்ேதாட்	ெசம்பியன்	(5)	ம நீதிச்	ேசாழன்
என்ேபார்	ஆவர்.	இவ ள்	ம நீதிச்	ேசாழன்	மகைனத்	ேதர்க்	காலிலிட் க்	ெகான்ற
வரலா 	கி. .	இரண்டாம்	 ற்றாண் ன்	இைடப்	ப தியில்	இலங்ைகையப்
பி த்தாண்ட	ேசாழன்	ஒ வன 	வரலாற்றில்	ஒ 	ப தியாகக்	காணப்படலால்,
ம நீதிச்	ேசாழன்	காலம்	ஏறத்தாழக்	கி. .	இரண்டாம்	 ற்றாண்ெடனக்
ெகாள்ளலாம்.	ஏைனேயார்	அைனவ ம்	அதற் 	 ற்பட்டவர்	ஆவர்.	என்ைன?
அைனவ ம்	மிக்க	பைழைம	வாய்ந்தவர்	என் 	சங்க	 ல்கேள	 றலால்	என்க.	
	
ேமாரிய	-	பிந் சாரன்	பைடெய ப்ைப	எதிர்த் 	நின்ற	(வரலா 	பிற
விளக்கப்ப ம்)	ெச ப்பாழி	எறிந்த	இளஞ்ேசட்ெசன்னி	என்பவன்	காலம்	கி. .	298
-	கி. .	272,	என்ைன?	அ ேவ	பிந் சாரன்	காலமாதலின்	என்க.	 ன்	பக்கத்திற்
ெசான்ன	 தற்	கரிகாலன்	காலம்	ஏறத்தாழக்	கி. .	120	-	கி. .	90	எனக்
ெகாள்ளலாம்.	இரண்டாம்	கரிகாலன்	காலம்	கி. .	60	-	கி. .10	ஆ ம்.	கி.பி.
ஐந்தாம்	 ற்றாண் ல்	ேகாச்ெசங்கட்	ேசாழன்	வாழ்ந்தான்.	அவ க் 	 ன்
சிலப்பதிகாரத்தில்	(கி.பி.150	-	200)	ெந க்	கிள்ளி	ேசாழ	அரசனாக
இ ந்தான்.	இவ க் 	 ற்பட்டவ ம்	கரிகால க் ப்	பிற்பட்ட	வ மாக
நலங்கிள்ளி,	கிள்ளிவளவன்	 தலிேயாைரக்	ெகாள்ளலாம்.	இந்தக்	 றிப் கைளக்
ெகாண் 	சங்ககாலப்	பட் யைலக்	கால ைறப்ப 	(ஒ வா )	ெதா ப்ேபாம்:
[ றிப் 	1]	
	
1.	கி. .	3-ஆம்	 ற்றாண் ற் 	 ற்பட்ட	ேசாழர்:	
(1)	சிபி.	(2)	 ந்தன்	(3)	காந்தன்	(4)	 ரங்ெகயில்	எறிந்த	ெதா த்ேதாட்
ெசம்பியன்.	
2.	கி. .	3-ஆம்	 ற்றாண் ச்	ேசாழன்:-	
ெச ப்பாழி	எறிந்த	இளஞ்ேசட்	ெசன்னி.	3.	கி. .	2-ஆம்	 ற்றாண் ச்	ேசாழர்:	
(1)	ம நீதிச்	ேசாழன்	(2)	 தற்	கரிகாலன்	
4.	கி. .	 தல்	 ற்றாண் ச்	ேசாழன்	:	
இரண்டாம்	கரிகாலன்	(இமயம்	வைர	ெசன்றவன்)	
5.	கி.பி.	1	 தல்	கி.பி.	150	வைர	இ ந்த	ேசாழர்	:	(1)	நலங்கிள்ளி,
ெந ங்கிள்ளி,	மாவளத்தான்	(2)	கிள்ளி	வளவன்	(3)	ெப நற்கிள்ளி	(4)
ேகாப்ெப ஞ்	ேசாழன்	(5)	ேவ 	ேசாழ	மரபினர்	சிலர்.	
6.	கி.பி.	150	-	300	வைர	இ ந்த	ேசாழர்	:	(1)	ெந க்கிள்ளி,	இளங்கிள்ளி
தலிேயார்.	
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1.	சிபி	
ன் ைர

இவன்,	எல்லாச்	சங்கப்	 லவரா ம்	பிற்பட்ட	 லவரா ம்	ேசாழ	மரபின்
ன்ேனாைரப்பற்றிய	இடங்களில்	 றிக்கப்பட் ள்ளான்.[ றிப் 	1]	இவன்	வரலா

பாரதம்,	இராமாயணம்	 தலிய	 ல்களிற்	 றப்பட் ள்ள .	இவன்,	ப ந்திற்
அஞ்சித்	தன்னிடம்	அைடக்கலம்	 ந்த	 றவிைனக்	காக்கக்	தன்	தைசையக்
ெகா த்தவன்	என்ப 	அைனவ ம்	அறிந்தேதயா ம்.	

இவைனக்	 றிக் ம்	தமிழ்	 ல்கள்
றநா ,	சிலப்பதிகாரம்,	கலிங்கத் ப்பரணி,	 வ லா,	ெபரிய	 ராணம்
தலியன	இவைனக்	 றிக்கின்றன.	
					“	 ள் 	 ன்கண்	தீர்த்த	ெவள்ேவல்	
					சினங்ெக 	தாைனச்	ெசம்பியன்	ம க!”	

-	 றநா ா 	

					“தன்னகம்	 க்க	 நைடப்	 றவின்
					த தி	அஞ்சிச்	சீைர	 க்க	
					வைரயா	ஈைக	உரேவான்	ம க!”	

“ ற 	நிைற க் ப்	ெபான் லகம்	ஏத்தக்	
ைறவில்	இடம்பரிந்த	ெகாற்றவன்.”	

-	சிலப்பதிகாரம்	

“உடல்க	லக்கற	வரிந் 	தைச	யிட் ம்	ஒ வன்	
ஒ ைலப்	 றெவா	ெடாக்கநிைற	 க்க	 க ம்.”	

-	கலிங்கத் ப்பரணி	

“உலகறியக்	
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காக் ம்	சி ற க்	காகக்	களி ர்ந் 	
க் ம்	 ைல க்க	 ேயான்.”	

-	விக்கிரம	ேசாழன்	உலா	

“ ைலயிற்	 றவின்	நிைறயளித்த	ேசாழர்	உரிைமச்	
ேசாணா ”	

-	ெபரிய	 ராணம்	

2.	 ந்தன்	

அர
ந்தன்[ றிப் 	2]	என் 	ெபயைர ைடய	ேசாழ	மன்னன்	க ரில்	இ ந்

அரசாண்டவன்.	இவன்	காலத்தில்	க ர்	ேசாணாட் ற்	ேசர்ந்தி ந்த 	ேபா ம்!
இவன்	இந்திரன்	என் ம்	ேபரரசன்	ஒ வற் ப்	ேபாரில்	உதவி	ெசய் ,	அவன 	நன்
மதிப்ைபப்	ெபற்றான்.	

சிவப்பணி

இவன்	சிறந்த	சிவபக்தன்.	இவன்	இந்திரன்	 சித் 	வந்த	சிவலிங்கம்	உட்பட	ஏ
லிங்கங்கைள	இந்திரன்	பால்	ெபற் 	மீண்டான்;	அவற்ைறத்	தி வா ர்,
தி நாைகக்	காேராணம்,	தி க்காறாயில்,	தி க்ேகாளிலி,	தி மைறக்கா ,
தி நள்ளா ,	தி வாய் ர்	ஆகிய	ஏ 	தி ப்பதிகளி ம்	எ ந்த ளச்	ெசய்தான்.
ஆதலின்	இந்த	ஏ 	பதிக ம்	‘சப்த	விடங்கத்	தலம்’	எனப்ப கின்றன.	

நாளங்கா ப்	 தம்
இந்திரன்	 ந்த க் 	ெமய்க்காவலா மா 	வலிய	 தம்	ஒன்ைற
அ ப்பினான்.	அ 	 ம் கார்	நகரம்	ெசன் ,	ம ர்ப்பாக்கம்,	பட் னப்பாக்கம்
என்ற	இ 	ப திகட் ம்	இ ந்த	நாள்	அங்கா யில்	(பகற்காலக்	கைடத்	ெத )
இ ந் ,	தன்	பணிையச்	ெசய் 	வந்த .[1]	அப் தம்,	 கார்	நகரில்	இந்திர	விழாச்
ெசய்யப்படா	ெதாழியின்	ெவ ண் 	 ன்பம்	விைளவிக் ம்	என்ப 	மணிேமகைல
காலத் 	மக்கள்	ெகாண் ந்த	நம்பிக்ைகயா ம்.[2]	இவைனக்	 றிக் ம்	தமிழ்
ல்கள்	 ந்தன்	சிலப்பதிகாரம்,	மணிேமகைல,	கலிங்கத் ப்பரணி,

கந்த ராணம்,	ஒ 	 ைறக்ேகாைவ	 தலியவற்றில்	 றிக்கப்பட் ள்ளான்.
இக் றிப் களில்	சிறப்பாக	அறியத்தக்க 	-	 ந்தன்	காலத்திேல	காவிரிப் ம்
பட் னம்	நன்னிைலயில்	இ ந்த 	என்பேத	ஆ ம்.	இத் டன்,	‘கி. .	6	அல்ல 	7-
ஆம்	 ற்றாண் 	 தேல	ெதன்	இந்தியா	ேமனா க டன்	சிறக்க	வாணிபம்
நடத்தி	வந்த ’[3]என் 	ேமனாட் 	ஆராய்ச்சியாளர்	 ம்	 ற்ைற	ஒத்திட் ப்
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பார்த்தல்	இன்பம்	பயப்பதா ம்.	

3.	காந்தன்	

வரலா
இவன்	காவிரிப் ம்	பட்டணத்தில்	இ ந்த	ேசாழ	ேவந்தன்.இவன்	அகத்தியரிடம்
ேபரன் ைடயவன்;	அவர்	அ ளால்	காவிரி	தன்	நாட் ல்	வரப்ெபற்றவன்	என	ஒ
றிப் 	மணிேமகைலயிற்	காணப்ப கிற .	இவன்	பர ராமன்	காலத்தவனாம்;

அவன்	ெதற்ேக	வ தைலக்	ேகட் 	(அவன்	அரச	மரபினைரக்	ெகால் ம்	விரதம்
உைடயவனாதலின்)	அஞ்சி	அகத்தியர்	ெசாற்ப ,	தனக் ப்	பரத்ைதவழிப்	பிறந்த
காந்தன்	என்பாைனச்	ேசாழ	அரசனாக்கி,	எங்ேகா	மைறந்தி ந்தானாம்,	பர
ராமைனப்	பற்றிய	அச்சம்	நீங்கிய டன்	மீண் 	வந் 	தன்	நாட்ைடத்	தாேன
ஆண்டானாம்.[4]	
காவிரி	வரலா

காவிரியா 	அகத்தியர்	கமண்டலத்திலி ந் 	வந்த 	என் ம்	கைத
மணிேமகைல	காலமாகிய	கி.பி.	2ஆம்	 ற்றாண் ேலேய	வழக்கில்	வந்தைம
வியப்பன்ேறா?	காந்தன்	அகத்தியர்	ேயாசைன	ேகட் க்	காவிரியாற்ைறத்	தன்	நா
ேநாக்கி	வ மா 	பாைத	அைமத்தான்	எனக்	ேகாடல்	ெபா த்தமா ம்.
இதைனேய,	
					“ேமற் யரக்,
					ெகாள் ம்	கிடக்	 வ 	ட த்திழயத்
					தள் ம்	திைரப்ெபான்னி	தந்ேதா ம்”	
என	வ ம்	விக்கிரம	ேசாழன்	உலா	அ கள்	உணர்த் கின்றனேவா?	 ம் காைர
அ த்த	நாட் ல்	தவம்	ெசய் 	ெகாண் ந்த	கேவரன்	என்ற	ேசாழ	மன்னன்
ேவண் ேகாளால்	ேசாணா 	 க்கைமயின்	காவிரி,	அவன்
ெபயரால்	காவிரி	எனப்பட்ட 	என் ,	‘காந்தன்	காவிரி	ெகாணர்ந்தான்’	என்
றிய	மணிேமகைல	ஆசிரியேர	 றி ள்ள ம்	இங் 	ேநாக்கற்பால .	

காகந்தி	கா
காந்தன்	கந்தனிடம்	 ம் காைர	ஒப் வித்த	ெபா ,	“இந்நகைர	நின்
ெபயரால்	‘காகந்தி’	என் 	ெபயரிட் ப்	பா காப்பாயாக”	எனக்	 றினன்	என்
மணிேமகைல	 கிற .	அன் 	 தல்	 ம் கார்க் ரிய	பல	ெபயர்களில்
‘காகந்தி’	என்ப ம்	ஒன்றாகக்	ெகாள்ளப்பட்டதாம்.	
ெநல் ர்க்	ேகாட்டத்ைதச்	ேசர்ந்த	ெரட் 	பாைளயம்	( ர்த்
தா க்கா)	பாவித்திரி	எனச்	சங்க	காலத்திற்	ெபயர்	ெபற்றி ந்த .	அதைனச்
ற்றி ள்ள	நா 	‘காகந்தி	நா ’	என	அங் க்	கிைடத் ள்ள	கல்ெவட் களிற்
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றப்பட் ள்ள .	அஃ 	ஒ 	காலத்தில்	கடலால்	ெகாள்ளப்பட் ந்ததால்	‘கடல்
ெகாண்ட	காந்தி	நா ’	என ம்	ெபயர்	ெபற்றதாம்.[5]இவ்விரிடங்கட் ம்	உள்ள
ெதாடர் 	ஆராயத்	தக்க .	

4.	தாங்ெகயில்	எறிந்த	ெசம்பியன்	

ெபயர்க்	காரணம்
இச்ேசாழ	மன்னன்,	‘வானத்தில்	அைசந் 	ெகாண் ந்த	பைகவர 	மதிைல
அழித்த	வீரவாைள	அணிந்த	ேதாைள ைடயவன்’	ஆதலின்,	‘ ங் 	எயில்	எறிந்த
ெதா த்ேதாட்	ெசம்பியன்’	எனப்	ெபயர்	ெபற்றான்.	இவன்	அழித்த	அரண்கள்
ன் 	எனச்	சிலப்பதிகாரம்	ெசப் கிற .	சிறந்த	வீரன்	

இவன்	சிறந்த	வீரன்	என்ப 	சங்ககாலப் லவர்	க த் .	இவைன	நிைன ட் த்	தம்
ேசாழ	அரசர்க் 	வீர ணர்ச்சி	ஊட்டல்	அப் லவர்	வழக்கமாக	இ ந்த .
ள ற்றத் த்	 ஞ்சிய	கிள்ளிவளவன்	என்ற	பிற்காலச்	ேசாழ	மன்னன்

ஒ வைனப்	பா ய	மாேறாக்கத் 	நப்பசைலயர்	என்ற	ெபண்பாற்	 லவர்,	

					“.......................	சார்தல்	
					ஒன்னார்	உட் ம்	 ன்ன ம்	க ந்திறல்	
					 ங்ெகயில்	எறிந்தநின்	ஊங்கேனார்	நிைனப்பின்	
					அ தல்நின்	 க ம்	அன்ேற”[6]	
இந்திர	விழா
‘இச்ேசாழேன	அகத்திய	 னிவர 	கட்டைளயால்	காவிரிப் ம்	பட்டணத்தில்
தன் தல்	இந்திர க் 	விழாச்	ெசய்தான்;	அவ்விழாக்	காலமாகிய	28

நாள்களி ம்	தன்	நகரில்	வந் 	உைற மா 	இந்திரைன	ேவண் னன்;	இந்திரன்
அதற் 	இைசந்தான்’[7]	என் 	மணிேமகைல	 றித் ள்ள .	

இவைனக்	 றித் ள்ள	 ல்கள்
இவன்	 ரங்ெகயில்	எறிந்த	ெசயைலப்	 றநா ,	சிலப்பதிகாரம்,	மணிேமகைல,
சி பாண்	ஆற் ப்பைட,	பழெமாழி,	கலிங்கத் ப்பரணி,	 வர்	உலா	 தலிய
ல்கள்	 றித் ள்ளன.	
					“ ங்ெகயில்	எறிந்த	ெதா விளங் 	தடக்ைக	
					நாட	நல்லிைக	நற்ேறர்ச்	ெசம்பியன்.”	

-	சி பாணாற் ப்பைட	

				“ ங்ெகயில்	 ன்ெறறிந்த	ேசாழன்காண்	அம்மாைன”	

-	சிலப்பதிகாரம்	

https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/கி.மு._மூன்றாம்_நூற்றாண்டிற்கு_முற்பட்ட_சோழர்#cite_note-7
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/கி.மு._மூன்றாம்_நூற்றாண்டிற்கு_முற்பட்ட_சோழர்#cite_note-8
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/கி.மு._மூன்றாம்_நூற்றாண்டிற்கு_முற்பட்ட_சோழர்#cite_note-9


	

				“வீங் ேதாள்	ெசம்பியன்	சீற்றம்	விறல்வி ம்பில்
				 ங் ம்	எயி ம்	ெதாைலத்தலால்”	

-	பழெமாழி	

	

				"ேதங் 	 ங்ெகயில்	எறிந்த	அவ ம்”	

-	க.	பரணி	

	

				"......................	 டார்தம்
				 ங் ம்	எயில்	எறிந்த	ேசாழ ம்”	

-	 வ லா	

	

1.	 ↑	சிலப்பதிகாரம்	-	கடலா 	காைத,	
2.	 ↑	மணிேமகைல	விழாவைற	காைத,	
3.	 ↑	Kennedy's	conclusion	that	maritime	trade	between	South	India	and

the	West	dates	from	this	Sixth	or	even	the	Seventh	Century	B.C.	still
seem	good’.	K.A.N.	Sastri’s	CHOLAS,	Vol.	I.	p.29.	foot	Note.	

4.	 ↑	மணிேமகைல,	காைத	22	
5.	 ↑	Dr.S.C.	Iyengar’s	‘Manimekalai	-	in	its	Historical	Setting,’	pp.	48-

49.	
6.	 ↑	 றம்,	39.	
7.	 ↑	மணிேமகைல	விழாவைற	காைத.	
1.	 ↑	காவிரி	நாட்ைடச்	சிபிேதசம்	என் 	தண் 	-	தம 	தச மார	சரிதத்தில்

றியி த்தல்	கவனிக்கத்	தக்க .	தண் 	கி. .	7-ஆம்	 ற்றாண் னர்.	
2.	 ↑	இவன்	 ரங் 	 கத் ட ம்	மனித	உட ட ம்	இ ந் 	ஆண்டவன்

என்ப ம்	பிற ம்	கந்த	 ராணத் ம்	விஷ் 	 ராணத் ம்	காணலாம்.	
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இவன்	காலத்திற்றான்	தமிழகத்தில்	ேமாரியர்	பைடெய ப் 	நடந்தைதப்	பல
பாடல்கள்	 றிக்கின்றன.	பழந்தமிழர்,	ேமாரியர்க் 	 ற்பட் ப்	பாடலிையத்
தைலநகரமாகக்	ெகாண் 	மகத	நாட்ைட	ஆண்ட	நந்தர்	என்பவைர ம்
நன்கறிந்தி ந்தனர்	என்ப 	பல	பாக்களால்	அறியக்	கிடக் ம்	உண்ைம	ஆ ம்.[1]	

சந்திர ப்த	ேமாரியன்	காலத் ப்	ேபரைமச்சனான	சாணக்கியன்	தன 	ெபா ள்
லில்,	தமிழகத்திலி ந் 	இரத்தினங்கள்,	ேசரநாட் 	ைவ ரியங்கள்,

க நிற ள்ள	பாண் ய	நாட் ச்	சால்ைவகள்,	ம ைர	ெமல்லிய	ஆைடகள்
தலியன	சந்திர ப்தன்	பண்டாரத்திற் 	அ ப்பப்பட்டன’	என்

வைரந் ள்ளைம,[2]	தமிழகத்திற் ம்	மகதப்	ேபரரசிற் ம்	இ ந்த
ெதாடர்ைப	வலி த் வதா ம்.இதனால்	பழந்தமிழர்	நந்தர்	பாடலிைய	மட் ேம
அன்றி,	ேமாரியர்	பாடலிைய ம்	நன் 	அறிந்தி ந்தனர்	என்ப 	அங்ைகக்
கனியா ம்.	எனேவ,	தமிழ்ப்	 லவர்	ெதளிவாக	‘ேமாரியர்’	எனக்	 றித்தல்	சந்திர
ப்த	ேமாரியர்	மரபினைரேய	ஆ ம்	என்பதில்	ஐயம்	இல்ைல.ேம ம்,	நம்
ன்ைனேயார்	வடநாட்டவைர	ேவ 	ேவறாகேவ	பிரித் 	வழங்கினர்:	‘ேவங்கடத்
ம்பர்	ெமாழிெபயர்	ேதயம்’	என்பைத	அவர்கேள	 றி,

ஆண் ைறந்தவைர	வ கர்	என் ம்,	அதற் 	(விந்தமைலக் )
அப்பாற்பட்டவைர	வடவ கர்[3]	(அக்கால	மகத	நாட் னர்)	என் ம்
றித் ள்ளனர்.	மா லனார்	என் ம்	நல்லிைசப்	 லவர்	சிறந்த	வரலாற் 	உணர்ச்சி

உைடயவராகக்	காணப்ப கிறார்.	அவர்	ஒேர	ெசய் ளில்	நந்தைரக்	 றித் ப்	பின்
ேமாரியர்	பைடெய ப்ைப ம்	 றி ள்ளார்.	 லவர்	பலர்	இச்	ெசய்திையக்
றித் ள்ளனர்:	

					“கைன ரல்	இைசக் ம்	விைரெசலற்	க ங்கைன
					 ரண்மி 	வ கர்	 ன் ற	ேமாரியர்	
					ெதன்றிைக	மாதிரம்	 ன்னிய	வரவிற் ”[4]
	
					“ேமா ர்

					பணியா	ைமயின்	பைகதைல	வந்த	
					மாெக 	தாைன	வம்ப	ேமாரியர்”[5]
	
					“விண்ெபா 	ெந வைர	இயல்ேசர்	ேமாரியர்
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					ெபான் ைன	திகிரி	திரிதரக்	 ைறத்த”[6]
	
					“ெவள்ேவல்

					விண்ெபா 	ெந ங் ைடக்	ெகா த்ேதர்	ேமாரியர்	
					திண்கதிர்த்	திகிரி	திரிதரக்	 ைறத்த”[7]	
இச்ெசய் ள்	அ கைள ம்	பின்	வ ம்	அ கைள ம்	நன் 	ஆராயின்,	ேமாரியர்க்
உதவியாக	வ கர்	என்பா ம்	ேகாசர்	என்பா ம்	ஆக	இ வைகப்	பைடவீரர்
இ ந்தனர்	என்ப 	ெபறப்ப ம்.	இவ்வி 	திறத்தாைரக்	ெகாண்ட	இ 	ேவ
பைடகைள	ேமாரியர்	 ன்	அ ப்பித்	தாம்	பின்	ெசன்றதாகப்	பாடல்	அ கள்
பகர்கின்றன.	அ ைமப்பட்ட	நாட் 	வீரைர,	அவைர	ஆட்ெகாண்ட	பிறநாட்டார்	தாம்
பைடெய க் ம்	 ன்னர்ப்	 கவிடல்	இன் ம்	நைடெப கின்ற	வழக்கேம
அன்ேறா?	மகதப்	ேபரரைச	நடத்திய	ேமாரியர்,	தாம்	ெவன்றடக்கிய	வ க
வீரைர ம்	ேகாசைர ம்	இம் ைறயில்	தம்	தமிழகப்	பைடெய ப் க் ப்
பயன்ப த்தினர்.	

வ கராவார்
					"பனிப 	ேவங்கடத்	 ம்பர்	
					ெமாழிெபயர்	ேதஎத்தர்”[8]
					“கல்லா	நீள்ெமாழிக்	கதநாய்	வ கர்”[9]
					“க ங் ரற்	பம்ைபக்	கதநாய்	வ கர்”[10]	
எனப்	 லவர்	 றித் ள்ளைமயின்,	ெத ங்க ம்	கன்னட ேம	ஆவர்	என்ப
ெபறப்ப கிற .	ேகாசர்	ஆவார்,	வடவ கர்[11]	எனப்ப வர்.	இவர்	கிழக்
வங்காளத்ைதச்	ேசர்ந்தவராகலாம்	என	டாக்டர்	கி ஷ்ணசாமி	ஐயங்கார்	அவர்கள்
க தல்	ெபா த்த ைடயேத	ஆ ம்.[12]	இக்ேகாசர்,	‘ெசாற்ப 	நடப்பவர்;	அவர்
இடம்	ெநய்தலஞ்	ெச ’[13]	எனச்	சில	அ கள்	 றிக்கின்றன.	இம்ேமாரியர்
பைடெய ப்பில்	இக்ேகாசர்தம்	ஆற்றல்	கண்ட	தமிழ்	மன்னர்	அவைரத்	தம்
ேசவகத்தில்	ைவத் க்	ெகாண்டனர்	ேபா ம்!	இக்ேகாசேர	அேசாகன்
கல்ெவட் களிற்	கண்ட	‘சத்தி	 த்திரர்’	ஆகலாம்	என் 	ேபராசிரியர்	நீலகண்ட
சாஸ்திரியார்	க கின்றனர்.[14]	ேகாசர்	எவேர	ஆயி ம்,	தமிழகத் க் ப்
தியவர்	என்பதில்	ஐயமில்ைல.	

ேமாரியர்	பைடெய ப்
வ கர்,	ேகாசர்	என் ம்	பைடவீரர்	தவிர,	ேமாரியர்	பைட	ஒன் 	தனிேய	இ ந்த .
அப்பைடயில்	ேதர்கள்	இ ந்தன.	எனேவ,	இத்தமிழகப்	பைடெய ப்பில்	ேமாரியர்
பைட,	ேகாசர்	பைட,	வ கர்	பைட	என	 வைகப்பைடகள்	இ ந்தன.	(1)
இம் வ ள்	 ன் ற	வந்த	ேகாசர்	தமிழகத்தின்	வடேமற் 	எல்ைல	வழியாக
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ைழந் 	 வ	நாட்ைட	அைடந்தனர்;	அந்நாட்டரசனான	நன்னன்	என்பாைனக்
காட் ற் 	விரட் னர்;	அவன 	பட்டத் 	யாைனையக்	ெகான்றனர்,	 வ
நாட்ைடக்	ைகப்பற்றினர்;[15]	அவன 	காவல்	மி ந்த	பாழி	என் ம்	இடத்ேத
வ கர்	தங்கிவிட்டனர்.[16]	ெவன்ற	நாட் ல்	ெவன்றவர்	பைட	இ ந் 	பா காத்தல்
இயல்ேப	யன்ேறா?	
(2)	நன்னைன	ெவன்ற	ேகாசர்,	ேசரன்	தாைனத்	தைலவ ம்	 திரமைலத்
தைலவ மான	பிட்டங்	ெகாற்றன்	என்பாைனத்	தாக்கினர்;	ேபார்	நடந்த .	
ெதரியவில்ைல.[17]	(3)	பின்னர்	‘வாட்டா ’	என்ற	ஊைர ம்	‘ெசல் ர்’
என்பதைன ம்	ஆண்ட	எழினி	ஆதன்	என்பவைனக்	ேகாசர்	எதிர்த்தனர்.	அவன்
ெசல் ர்க் க்	கிழக்ேக	ேகாசேரா ,	ேபாரிட் ,	ேவல்	மார்பில்	ைதக்கப்	ெபற்
இறந்தான்.[18]	(4)	ேகாசர்	ேசாழ	நாட்ைட	அைடந் 	அ ந் ரர்	ேவளான
திதியைனத்	தாக்கினர்;	திதியன்	க ங்ேகாபம்	ெகாண் ,	 லிக்	 ட்டத் ள்
சிங்கம்	பாய்வைதப்	ேபாலப்	பாய்ந் 	க ம்ேபார்	 ரிந் 	பைகவைரப்	 றங்காட்டச்
ெசய்தான்.[19]	(5)	பின்னர்	அக்ேகாசர்	ேமா ைரத்	தாக்கினர்.	ேமா ர்
பணிந்தில ,	அப்ெபா 	‘வ கர்’	பைடைய	 ன்	விட் ப்	பின்	 திதாக	வந்த
(வம்ப)	ேமாரியர்	-	ெபரிய	ேதர்கைள ைடய	ேமாரிய	வீரர்	ேமா ைரத்	தாக்கினர்;

	ெதரிந்தில .[20]	இப்பைடெய ப்பில்	ேமாரியர்,	தம்	வரவிற் த்	தைடெசய்த
மைலைய	அல்ல 	பள்ளத்தாக்ைக	ஒ ங் 	ெசய் 	வந்தனர்	என்ப 	ெதரிகிற .
[21]	இம்ேமா ர்	ெதன்	ஆர்க்காட் க்	ேகாட்டத்தில்	ஆத் ர்க்	கணவாய்க்
அண்ைமயில்	உள்ள	ேமா ராக	இ க்கலாம்	என் 	அறிஞர்[22]	க கின்றனர்.
(6)	இங்ஙனம்	ெதன்	ஆர்க்காட் க்	ேகாட்டம்	வைர	வந்த	வடவ கரான
ேகாசைர	இளஞ்	ேசட்ெசன்னிஎன் ம்	ேசாழன்	எதிர்த் 	வாைக	 ைனந்தான்;
[23]	ேம ம்	இவன்,	 ைறவிைனைய	 ப்பதற்காகப்	(அைர	 ைறயாகப்
பைகவைர	 றிய த் 	அத் டன்	விடாமல்	அவர்கைள	 ற்றி ம்	 றிய க்க)
பாழி	நகர்	வைர	பைகவைரத்	ெதாடர்ந் 	ெசன் ,	வ கர்	தங்கி	இ ந்த	பாழிைய
எறிந் ,	வம்பவ கர்	தைலகைள	அ த் 	அழித்தான்.	இங்ங்னம்	காவல்	மி ந்த
‘பாழி’ைய	ெவன்ற	காரணம்	பற்றி	இச்ேசாழன்	ெச ப்பாழி	எறிந்த
இளஞ்ேசட்ெசன்னி	எனப்பட்டான்.[24]	

ேமாரியர்	ேதால்விக் க்	காரணம்
இங்ஙனம்	வலி	மிக்க	ேசாழன்	ேபார்	ெதா த் 	ெவன்றைமயாற்றான்,	ேமாரியர்
பைட	நிைல ைலந் 	தம 	க த் நிைறேவறப்	ெபறாமல்,	தமிழகம்	விட்
மீண் த்தல்	ேவண் ம்.	இச்ெசன்னி	பைகவைர	எதிர்த்திராவி ன்,	தமிழகம்
ேமாரியர்க் 	அ ைமப்	பட் க் ம்.	தமிழகத்தின்	பைட	வலிைமைய ம்	இயற்ைக
அைமப்ைப ம்	பிறவற்ைற ம்	அறியாத	வடநாட் னர்	ஆதலின்,	ேமாரியர்,

வநாட்ைட	 தலில்	ெவன் ,	ேசரநா 	ெசன் ,	பிற 	வாட்டா 	ெசன் ,
பின்னர்ச்	ேசாணா 	அைடந் 	திதியனிடம்	ேதால்வி ற் ப்	பல	இடங்களில்	வழி
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ெதரியா 	திரிந் 	மீண் ம்	ேசாணா 	 க் 	 றிய க்கப்பட்டனர்.	
இப்பைடெய ப் 	ேமாரியர்க் 	ெவற்றிையத்	தராைமயா ம்,	தமிழகம்	தன்னாட்சி
ெபற்ேற	அேசாகன்	காலத் ம்	விளங்கினைமயா ம்,	இளஞ்ேசட்ெசன்னி	யால்
ேமாரியர்	ேதாற்க க்கப்பட்டனர்	என் ம்	 லவர்	 ற் கள்	உண்ைம	என்ேற
லப்ப கின்றன.	இப்பைடெய ப் ச்	ெசய்தியில்	ேசரர்,	பாண் யர்	ெபயர்கள்
காணப்படவில்ைல.	ஆனால்	கி. .	2ஆம்	 ற்றாண் னனான	காரேவலன்	தனக்
ன்	113	ஆண் களாக	இ ந் 	வந்த	தமிழரசர்	 ட்டைமப்ைப	அழித்ததாகக்
றிக்	ெகாள்கிறான்.	இதைன	ேநாக்க,	ேமாரியர்	பைடெய ப் க் ப்	பின்	தமிழரசர்

ஒன் பட் 	வடவைர	எதிர்த்தனர்	என்ப 	ெதரிகிற .	

பிற்கால	ஆரியர்,	ேகாசர்,	வ கர்	
ேகாசர்,	வ கர்,	ேமாரியர்	சம்பந்தப்பட்ட	ெசய் ட்கைள	ஒ ங் 	 ட்
நல் ணர்ச்சிேயா 	 கி	ஆராய்பவர்	ஒ வா 	ேமற் றப்	ெபற்ற	 க்ேக
வ தல்	 ம்.	இப்பைடெய ப்பில்	ெதாடர்பற்ற	பிற்கால	ஆரியர்,	ேகாசர்,	வ கர்
என் 	தமிழ்ப்பாக்களில்	 றிக்கப்	ெபற்றவர்	ேவ .	கி. .232-இல்	அேசாகன்
இறப்ப,	அவ க் ப்	பின்	வந்த	சாதவாகனர்	(வ கர்)	தம்மாட்சி	ெபற்
வடேவங்கடம்	 தல்	கங்ைகயா 	வைர	ேபரரைச	நி த்தி	ஆளத்	ெதாடங்கினர்.
அப்ெபா 	தமிழகத்தின்	வட	எல்ைலயில்	வ கர்	பா காவற்பைட	இ ந்த .
ேமாரியர்	காலத் க்	ேகாசர்	மரபினர்	எல்ைலப் றத்தில்	நிைலத்தனராதல்
ேவண் ம்.	அங்ஙனம்	நிைலெபற்ற	அக்ேகாசர்,	வ கர்,	கங்ைகச்
சமெவளியினின் ம்	வ க	நாட் ல்	தங்கிய	ஆரியர்	ஆகிய	இவர்கள்,	பிற்காலத்ேத
மைலயமான்,	ஆரியப்	பைட	கடந்த	ெந ஞ்ெசழியன்	 தலிேயாரால்
தாக்கப்பட் க்க	ேவண் ம்.	என்ைன?	இச்ெசழியன்	காலம்	சிலப்பதிகார	காலம்.
கி.பி.	150	-200[25]	ேமாரியர்	பைடெய ப்பின்	காலம்	கி. .	298	-	கி. .	272;
அஃதாவ 	அேசாகன்	தந்ைதயான	பிந் சாரன்	காலம்	ஆ ம்.[26]	எனேவ
ஏறத்தாழ	400	ஆண் கட் 	 ற்பட்டவ ம்	பிற்பட்டவ ம்	ஆகிய	ேகாசர்,	வ கர்
என்பவர்	ேவ 	ேவறானவர்.	இக்க த்திைன	டாக்டர்	கி ஷ்ணசாமி	ஐயங்கார்
அவர்க ம்	ஆதரித்தல்	காண்க.[27]	
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2.	 ↑	P.T.S.	Iyengar’s	‘History	of	the	Tamils’	pp.	141-141.	
3.	 ↑	 றம்,	378.	
4.	 ↑	அகம்,	281.	
5.	 ↑	அகம்,	251.	
6.	 ↑	அகம்,	69.	
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1.	மகைன	 ைற	ெசய்த	மன்னவன்	
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இவன்	தி வா ரில்	இ ந் 	ேசாணாட்ைட	ஆண் 	வந்தவன்.	இவன்	சிறந்த
சிவபக்தன்.	இவ க் 	வீதிவிடங்கன்	என்ற	ெபயர்ெகாண்ட	ஒப்பற்ற	ைமந்தன்
ஒ வேன	இ ந்தான்.	அவன்	ஒ 	நாள்	ேகாவி க் த்	ேத ர்ந் 	ெசன்ற	ெபா
ப ங்கன் 	ஒன் 	தி ெரனப்	பாய்ந்ேதா த்	ேதர்க்காலில்	அகப்பட் 	இறந்த .
இதைன	அறிந்த	தாய்ப்ப 	ஆராய்ச்சி	மணிையத்	தன்	ெகாம் களால்	அைசத்
அரசர்க் த்	தன்	 ைறைய	அறிவித்த .	நிகழ்ந்தைத	அறிந்த	ேசாழ	மன்னன்,
தன்	ைமந்தைனக்	கன் 	இறந்த	இடத்தில்	கிடத்தித்	தான்	ேத ர்ந் 	ெசன்றான்.
பிற 	இைறவன்	அ ளால்	கன் ம்	ைமந்த ம்	பிைழத்ததாகப்	ெபரிய	 ராணம்
கல்கிற .[1]	
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இலங்ைக	வரலா 	 ம்	மகாவம்சம்	பின்வ ம்	 ைவதரத்தக்க	ெசய்திையச்
ெசப் கிற :-	
“கி. .	இரண்டாம்	 ற்றாண் ன்	இைடப்	ப தியில்	உயர் ப்	பிறந்த
ேசாணாட்டான்	ஒ வன்	ஈழத்திற் 	வந்தான்.	அப்ெபா 	இலங்ைக	அரசனாக
இ ந்தவன்	‘அேசலன்’	என்பவன்.	வந்த	ேசாணாட்டான்	பைடெயா 	வந்தான்
ஆதலின்	எளிதில்	ஈழத்தரசைன	ெவன் ,	45	ஆண் கள்	ஈழ	நாட்ைட	ஆண்டான்:
அவன்	ெபயர்	ஏழாரன்'[2]	என்ப .	அவ்வரசன்	பைகவர்க் ம்	நண்பர்க் ம்	ஒ
ப த்தாகேவ	நீதி	வழங்கினான்.	தன்	மகன்	ேதர்	ஊர்ந் 	ெசன் 	அறியா
ப ங்கன்ைறக்	ெகான்றதாக	அத்தனி	மகைனக்	கிடத்தி,	அவன்மீ 	தாேன	ேதர்
ஊர்ந் 	ெகான்ற	உத்தமன்.	அப்ேபரரசன்	ெபளத்த	சமயத்தினன்	அல்லன்;
ஆயி ம்,	ெபளத்தத்	 றவிகளிடம்	ேபரன் 	காட் 	வந்தான்.	அவன 	அரசாட்சி

கட் 	உகந்ததாகேவ	இ ந்த .	அவன்	ஆண்ட	ப தி	இலங்ைகயின்
வடப திேய	ஆ ம்.	பின்னர்	இலங்ைக	அரசனான	 த்தகாமனி	என்பவன்
ஏழாரைனப்	-	ேபாரில்	ெவன் 	தமிழ்	அரைசத்	ெதாைலத்தான்;	ஏழாரைனத்
ரத்திச்	ெசன் 	அ ராத ரத்தில்	எதிர்த்தான்.	அங் 	நடந்த	ேபாரில்	ஏழாரன்

இறந்தான்.	தமிழர்	சமயக்	ெகாள்ைககள்	இலங்ைகயிற்	பரவாமலி க்க ம்	 ய
ெபளத்தமதத்ைதக்	காக்க ேம	 த்தகாமனி	ஏழாரைன	எதிர்த் 	ெவற்றி
ெபற்றான்.	இங்ஙனம்	ெவற்றி	ெபற்ற	இலங்ைக	இைறவன்	ஏழார க் ரிய	இ திக்
கடன்கைளச்	ெசய் 	 த்தான்;	அவன்	இறந்த	இடத்தில்	நிைன க் றி	எ ப்பி,
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வழிபா 	நைடெபறச்	ெசய்தான்.	பின்வந்த	ஈழத்தரச ம்	அந்த	இடத்ைத	அைடந்த
ெபா ெதல்லாம்	இைச	ஒலிைய	நி த்தி	அைமதியாக	வழிபட் ச்	ெசல்லல்
மரபா ம்.[3]	
	
ேசாழன்	ெபயர்	யா ?	
	
ெசயற்கரிய	இச்ெசயைலச்	ெசய்த	ேசாழன்	ெபயைர,	இச்ெசயைலப்	பாராட் க்

ம்	சிலப்பதிகாரம்,	மணிேமகைல,	ஆகிய	பைழய	 ல்கள்	 றா 	விட்டன.
கி.பி.	11,	12	-	ஆம்	 ற்றாண் களில்	வாழ்ந்த	சயங்ெகாண்டார்,	ஒட்டக் த்தர்,
ேசக்கிழார்	ஆகிய	 லவர்கள்	இவைன	‘ம ’	நீதிச்	ேசாழன்	என்ேற	 றிப்
ேபாந்தனர்.	‘ம ’	ம நீதி,	ம ல்	என் ம்	ெபயர்கள்	சங்க	 ல்களிற்
கா மாறில்ைல.	பிற்காலத் 	நிகண் களிற்றாம்	இப்ெபயர்கள்
காணப்ப கின்றன.	ெசவ்விய	ேகாேலாச்சிய	நம்	ேசாழன்	‘ம 	நீதிச்	ேசாழன்,
‘ம ’	என	இவன 	ெசயல்	ேநாக்கிப்	பிற்காலத்தார்	இட்ட	ெபயைரேய
சயங்ெகாண்டார்	 தலிய	 லவர்	வழங்கினராதல்	ேவண் ம்.[4]	இச்ேசாழைன,
‘அ ம்	ெபறற்	 தல்வைன	ஆழியின்	ம த்ேதான்’[4]	எனச்
சிலப்பதிகார ம்,	‘மகைன	 ைறெசய்த	மன்னவன்’	என	மணிேமகைல ம்
றிக்கின்றனேவ	அன்றிப்	ெபயரால்	 றிக்கவில்ைல	என்ப 	கவனிக்கத்	தக்க .

இவற்றால்	இவ்வரசன்	ெபயர்	இன்ன 	என்ப 	சிலப்பதிகார	காலத்தி ம்
ெதரியவில்ைல	என்ப 	ெதரிகிறதன்ேறா?	ேம ம்,	சங்க	 ல்கைளக்	ெகாண்
இவைனப்	பற்றிய	ேவ 	ெசய்திகள்	அறியக்	 டவில்ைல.	
	
��������	�������
	
சிலப்பதிகாரம்	 தலிய	 ல்கள்	ேசாழன்	மகைன	 ைற	ெசய்த	ஒன்ைறேய
றிக்கின்றன.	ஆயின்,	ெபரிய	 ராணம்	ஒன்ேற	இவ ைடய	சிவப்பற் 	 தலிய

நல்லியல் கைள	விரிவாகக்	 றிக்கின்ற .	இவ்வியல் களைனத் ம்	மகாவம்சம்
றிக் ம்	தமிழ்	அரசனிடம்	காண்கின்றன.	ெபயர்	ஒன்ேற	ேவ ப கிற .

‘ஏழரசன்’	என்ப 	சிறப் ப்	ெபயராக	இ க்கலாம்,	அல்ல 	கி.பி.	6-ஆம்
ற்றாண் ல்	எ தப்பட்ட	மகாவம்சம்	சயங்ெகாண்டார்,	 த்தர்,	ேசக்கிழார்

ஆகிேயாைரப்	ேபாலப்	ெபயைரத்	தவறாக ம்	 றித்தி த்தல்	 யேத.	ஆதலின்,
ெபயர்	ெகாண் 	மயங்க	ேவண் வதில்ைல.	மகைன	 ைற	ெசய்த	நிகழ்ச்சி	எங்
நடந்தெதன் 	சிலப்பதிகார ம்	மணிேமகைல ம்	 றவில்ைல.	ேசக்கிழார்
ஒ வேர	அச்ெசயல்	தி வா ரில்	நடந்ததாகக்	 றி ள்ளார்.[5]	மகைன	 ைற
ெசய்த	நிகழ்ச்சிையக்	 றிக் ம்	கல்	ேதர்	தி வா ரில்	ேகாவி க் 	அண்ைமயில்
இ க்கின்ற .	இச்ேசாழன்,	மகைன	 ைற	ெசய்த	பிற ,	இலங்ைகையக்
ைகப்பற்றி	 ைற	வ வா 	ஆண் க்கலாம்.	
	
இலங்ைகப்	பைடெய ப் 	நடந்தி க் மா?	
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‘கி. .	இரண்டாம்	 ற்றாண் ன்	இைடப்	ப தியில்	தமிழ்	அரசன்	ஒ வன்
இலங்ைகைய	ெவன் 	45	ஆண் கள்	ஆட்சி	 ரிந்தான்	என் 	இலங்ைக	வரலாேற

தல்	ெமய்யாகத்தாேன	இ த்தல்	ேவண் ம்?	ஆயின்,	அப்பழங்காலத்தில்,
கடல் ழ்	இலங்ைகையக்	ைகப்பற்றத்	தக்க	கப்பற்	பைட	ேசாழரிடம்	இ ந்ததா?
அதற் ச்	சான் ண்டா?	
கி. .	6	அல்ல 	7-ஆம்	 ற்றாண் 	 தேல	ேசாழர்	 தலிய	தமிழரசர்
ேமனா க டன்	கடல்	வாணிகம்	நடத்தினர்	என்ப 	அைனவ ம்	ஒப் க்ெகாண்ட
உண்ைமயா ம்.	ேமனா க டன்	கடல்	வாணிகம்	நடத்திக்	ெகாண் ந்த
நாட்டாரிடம்	கடற்பைட	இ ந்ேத	தீர	ேவண் ம்	என்ப 	 றாேத	அைம ம்.
இன் ள்ள	ஆங்கிேலயர்,	ஜப்பானியர்,	அெமரிக்கர்	 தலிேயார்	கடல்
வாணிகத்திற்காகவன்ேறா,	கப்பற்பைட	ைவத் ள்ளனர்.	இஃதன்றி,	அப்பழங்
காலத்ேத	கடல்	கடந் 	நா 	பி த்தல்	ேவண் ம்	என்ற	ேவட்ைக ம்	ேசாழ
மன்னரிடம்	இ ந்த .	நாம்	 தற்	கரிகாலன்	காலம்	ஏறத்தாழக்	கி. .	120	 தல்
கி. .	90	எனக்	ெகாண்ேடாம்	அன்ேறா?	அம் தற்	கரிகாலைனப்
பாடவந்த	ெவண்ணிக்	 யத்தியார்	என்ற	ெபண்பாற்	 லவர்,	
“நீர்	நிைறந்த	ெபரிய	கடலில்	மரக்கலத்ைத	ஓட் ப்	ேபார்	ெசய்வதற் க்	காற்றின்றி
நாவாய்	ஒடவில்ைல.	அதனால்	காற் க்	கட ைள	அைழத் 	ஏவல்
ெகாண்ட	(காற் 	வீசச்	ெசய் 	மரக்கலம்	ெச த்திச்	ெசன் 	ெவல்ல	வி ம்பிய
நாட்ைட	ெவன்ற)	வலிய	அரசன்	மரபில்	வந்தவேன!”	என் 	ஒ 	ெசய் ளிற்
பா ள்ளார்.	இதனால்	ஏறத்தாழக்	கி. .	இரண்டாம்	 ற்றாண் ன்	ஈற் ப்
ப தியில்	இ ந்த	 தற்	கரிகால க் 	 ற்பட்ட	ேசாழ	மன்ன ள்	ஒ வன்
(பாட்டனாக	அல்ல 	 ற்பாட்டனாக	இ க்கலாம்)	கடல்	கடந் 	நா
ெவன்றைம[6]அறியப்ப கிற .	
	
அந்நா 	எ ?	
	
சிறப்பாகத்	தமிழகத்ைத	அ த் 	இ ப்ப 	இலங்ைகத்	தீேவயா ம்.	பிற
ெந ந்ெதாைலவில்	இ ப்பன.	அைவ	கி.பி.	11-ஆம்	 ற்றாண் னனான
இராேஜந்திர	ேசாழனால்	ெவல்லப்பட்டைவ;	அதற் ன்	எத்தமிழரச ம்	ெசன்
ெவன்றதாக	வரலா 	ெபறாதைவ.	கி. .2-ஆம்	 ற்றாண் 	 தல்	பன் ைற
ெவல்லப்	ெபற் ம்	ஆளப்ெபற் ம்	வந்த 	இலங்ைக	ஒன்ேற	என்ப 	வரலா
அறிந்த	உண்ைம.	ஆதலின்	 திய	சான் கள்	கிைடக் ம்	வைர,	ேமேல
றிப்பிடப்ெபற்ற	பைடெய ப் 	இலங்ைக	ேமற்ேற	எனக்	ேகாடலில்	தவறில்ைல.

அங்கனமாயின்,	அதன்	காலம்	யா ?[ றிப் 	1]	
‘ேசாழர்	இலங்ைகமீ 	பைடெய த்த	 தற்காலேம	கி. .	2ஆம்	 ற்றாண் ன்
இைடப்ப தி’	என் 	மகாவம்சேம	 றலால்,	அ ேவ,	ேமற் றித்த	பைடெய ப்
நிகழ்ந்த	காலம்	எனக்	ேகாடல்	ெபா த்தமா ம்,	அஃதாயின்,	ஏறத்தாழக்	கி. .
160-கி. .	140	எனக்	 றலாம்.	அக்காலம்	 தற்	கரிகால ைடய	தந்ைத	அல்ல
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பாட்டன்	இ ந்த	காலமா ம்.[ றிப் 	2]	இ 	ேம ம்	ஆராய்தற் ரிய .	
	
2.	 தற்	கரிகாலன்	
(கி. .	120	-	கி. .	90)	
	
ெசன்னி	-	கிள்ளி	மரபினர்	
	
தற்	கரிகாலன்	‘ெசன்னி’	மரைபச்	ேசர்ந்தவன்,[7]	ெசன்னி	மரபினர்	அ ந் ைரத்

தைலநகராகக்	ெகாண் 	ேசாழ	நாட் ன்	ஒ 	ப திைய
ஆண்டவர்.	"கிள்ளி"	மரபினர்	உைற ைரத்	தைலநகராகக்	ெகாண் 	ேசாணாட் ன்
மற்ெறா 	ப திைய	ஆண்டனர்.	
	
�����������
	
தற்கரிகாலன்	அ ந் ைரத்	தைலநகராகக்	ெகாண் ந்தான்,

பிற 	 டவாயிைல ம்	தன்	ேகாநகரமாகக்	ெகாண்டான்.	
	
��������
	
இக்கரிகாலன்	பதிேனா 	ேவளிைர ம்	அவ டன்	வந் 	மைலந்த	ேவந்தைர ம்
(ேசர	பாண் யர்?)	ெவண்ணி	வாயில்	என்ற	இடத்திற்	ெபா 	ெவன்றான்.
[8]	இச்ேசாழன்	பிறிெதா 	சந்தர்ப்பத்தில்	வாைகப்	பறந்தைல	என்ற	இடத்தில்
அரசர்	ஒன்பதின்மைரப்	ேபாரில்	 றங்காட் 	ஒடச்	ெசய்தான்.[9]	இவ ைடய
தாைனத்	தைலவன்	திதியன்	என்பவன்.	அவனிடம்	பண்பட்ட	ேபார்த்	ெதாழிலில்
வல்ல	ேகாசர்	என் ம்	வடநாட் 	வீரர்	இ ந் 	வந்தனர்.	அவர்கள்	எக்காரணம்
பற்றிேயா	‘அன்னிதிமிலி’	என்ற	ெபண்ணின்	தந்ைதயி ைடய	கண்கைளப்	பறித்
விட்டனர்.	அவள்	 யரம்	மி ந்தவளாய்த்	திதியனிடம்	ெசன் 	 ைறயிட்டாள்.
அங்கனம்	அவள்	 ைறயிட்ட	இடம்	அ ந் ாரா ம்.[10]	இக்கரிகாலன்	யா
காரணம்	பற்றிேயா,	ேசர	அரசனான	ெப ஞ்ேசரலாதன்
என்பா டன்	ெவண்ணிப்பறந்தைல	யிற்	ேபார்	ெசய்தான்.	ேபாரில்	கரிகாலன்	விட்ட
அம் 	ேசரலாதன 	மார்ைபத்	 ைளத் 	ஊ வி	 கினின் ம்	ெவளிப்பட்ட .
அம் கிற்	பட்ட	 ண்ைணப்	 றம்	 ண்ணா ம்	என் 	நாணிச்	ேசரன்	தன்	ைகயிற்
பி த்த	வா டன்	வடக்கி ந் .	பட் னி	கிடந் 	உயிர்	விட்டனன்.	இதனால்,
அற்ைற	நாளில்	 கிற்	 ண்படல்	ேதால்வியாகக்	க தப்	பட்டெதன்பைத	அறிலாம்.
வடக்கி ந்த	ெப ஞ்ேசரலாதைனக்	கழாத்	தைலயார்[ றிப் 	3]	என்ற	 லவர்	பா த்
தம்	 யரத்ைத	அழ ற	விளக்கி ள்ளார்.[11]	ெவன்ற	 தற்
கரிகாலைன	ெவண்ணிக்	 யத்தியார்[ றிப் 	4]	என் ம்	நல்லிைசப்	 லைம
ெமல்லியலார்	பாராட் ப்	பா ள்ளார்.[12]	
“நீர்	நிைறந்த	ெப ங்கடலில்	மரக்கலத்ைத	ஒட் ப்	ேபார்	ெசய்வதற் க்	காற்றின்றி
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நாவாய்	ஒடவில்ைல.	அதனால்	வளிச்ெசல்வைன	(காற் க்	கட ைள)	அைழத்
ஏவல்	ெகாண் 	(காற் 	வீசச்	ெசய் )	மரக்கலம்	ெச த்திக்	 றித்த	நாட்ைட
ெவன்ற	வலிய	அரசன்	(இவன்	யாவன்	என்ப 	ெதரியவில்ைல)	மரபில்	வந்தவேன,
மதம்	ெபா ந்திய	யாைனைய ைடய	கரிகால்	வளவேன	ேமற்ெசன் 	ேபாைர	எதிர்
நின் 	ெகான்ற	நின 	வலிேதாற்ற	ெவன்றவேன,	தைழத்தைலக்	ெகாண்ட	
வ வாைய ைடய	‘ெவண்ணி’	என் ம்	ஊர் றத் ப்	ேபார்க்களத்தின்	கண்	மிக்க
கைழ	உலகத் ப்	ெபா ந்திப்	 றப் ண்ணிற் 	நாணி	வடக்கி ந்த	ெப ஞ்
ேசரலாதன்	அவ்வா 	இ த்தலால்	நின்னி ம்	நல்லன்	அல்லன்.”	
	
___________________________________________________________________________________________________
	
1.	 ↑	இஃ 	இப்ப ேய	கல்ெவட் ம்	காணப்ப கிற ;-	Vide.	I.I.	Vol	5,

No.436.	
2.	 ↑	ஏழாரன்	ஏழ்	+	ஆரன்	ஏ மாைலகைள	அணிந்தவன்	எனப்ெபா ள்	படலாம்,

‘ ம் ச்	ேசாழன்’	என்றாற்ேபால்	ஏ 	அரசைர	ெவன்றைமக்
அைடயாளமாக	ஏ 	மாைலகைள	அணிந்தனேனா?	அல்ல 	வள் வர்
வரலாற்றில்	இைணப் ண்ட	‘ஏேலலன்’	என்ற	ெபயர்	இங்ங்னம்	பாலி	ெமாழியில்
திரி ண்டேதா?	

3.	 ↑	1.	Geiger's	Mahavamsa,	Chap.	21-25.	
4.	 ↑4.0	4.1	N.M.V.	Nattar’s	‘Cholas’,	pp.14-15.	
5.	 ↑	விக்ரம	ேசாழன்	காலத் க்	கல்ெவட் ம்	 கிற 	S.I.I.	Vol.	No.436.	
6.	 ↑	 றம்	66.	
7.	 ↑	அகம்.	246	
8.	 ↑	அகம்	
9.	 ↑	அகம்	125	
10.	 ↑	அகம்	196	
11.	 ↑	 றம்	65	
12.	 ↑	 றம்	66.	
1.	 ↑	இந்த	இரண்டாம்	 ற்றாண் ல்	வாழ்ந்த	காரேவலன்	என்ற	கலிங்க	அரசன்,

தனக் 	 ன்	113	ஆண் களாக	இ ந்த	தமிழரசர 	 ட் 	எதிர்ப் த்
திட்டத்ைதச்	சிதற	வ த்ததாகக்	 றிக்	ெகாள்கிறான்.	ஆயின்	அவன்	காலச்
ேசாழன்	இன்னவன்	என் 	 றக்	 டவில்ைல.	

2.	 ↑	 தற்	கரிகாலன 	உத்ேதச	காலம்	கி. .	120-	கி. .	90	எனக்
ெகாள்ளின்,	அவன்	தந்ைதயின்	காலம்	கி. .	150	-	கி. .	120	ஆ ம்;
பாட்டன்	ஆட்சி	கி. .	180-150	ஆ ம்.	கி. .	இரண்டாம்	 ற்றாண் ன்
இைடயில்	பைடெய ப் 	நிகழ்ந்த ’	என	மகாவம்சம்	 றலால்,	அந்த
இைடப்பட்ட	காலம்	கி. .	160	கி. .	140	எனக்ேகாடல்	ெபா த்தமா ம்.
அஃதாயின்,	தந்ைதையவிடப்பாட்டேன	பைடெய த்தவன்	எனக்	ேகாடல்
நல்ல .	என்ைன?	‘தந்ைத’	எனின்,	இவ்வள 	அண்ைமயில்	இ ந்தவைனப்
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லவர்	ெதளிவாகக்	 றித்தி ப்பார்	ஆதலின்	என்க.	
3.	 ↑	கழாத்தைல	-	ஒர்	ஊர்	
4.	 ↑	ெவண்ணி	-	ேகாவில்ெவண்ணி	என்ற	ஊர்;	அவ் ரில்

இ ந்த	ேவட்ேகாவர்	மரபில்	வந்த	 லைம	மிக்க	அம்ைமயார்	இவர்.
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7.	��.��.	�����	������������	������
இரண்டாம்	கரிகாலன்

ன் ைர
இவன்	தி மாவளவன்,	கரிகாற்	ெப வளத்தான்	 தலிய	பல	ெபயர்கைளப்
ெபற்றான்.	இவன 	வரலாற்ைற	விரிவாக	அறிவதற் ச்	சிலப்பதிகாரம்,	ெபா நர்
ஆற் ப்பைட,	பட் னப்பாைல,	எட் த்	ெதாைக ள்	உள்ள	சில	பாடல்கள்,
கலிங்கத் ப்பரணி,	ெபரிய	 ராணம்	ஆகிய	அைனத் ம்	 ைண	ெசய்கின்றன	-
ேரனாண் 	ேசாழர்	 தல்	கி.பி.14-ஆம்	 ற்றாண் 	வைர	ெபாத்தப்பி,	ெநல் ர்,
சித் ார்	 தலியவற்ைற	ஆண் 	வந்த	ெத ங்கச்	ேசாழ ம்	தம்ைமக்	கரிகாலன்
மரபினர்	எனக்	கல்ெவட் களிற்	 றிக்	ெகாண் 	மகிழ்ந்தனர்.	எனின்,	இவன
ெப ைமைய	என்ெனன்ப !	கன்னட	நாட் ம்	சிற்றரசர்	பலர்	தம்ைமக்	கரிகாலன்
மரபினர்	எனக்	 றிக்	ெகாண்டனர்	என்ப 	கல்ெவட் களால்	அறியக்	கிடக் ம்
அ ஞ்ெசய்தியா ம்.	பிற்காலச்	ேசாழராகிய	விசயாலயன்	மரபின ம்	தம்	ெசப் ப்
பட்டயங்களி ம்	கல்ெவட் களி ம்	இவைனக்	 றித் 	மகிழ்ந்தனர்.	எனின்,
இவன்	வீரச்	ெசயல்க ம்	ேசாழப்	ேபரரைச	நிைல	நாட் ய	இவன 	ெப ந்
திறைம ம்	தமிழகத்தில்	மறவா 	ேபாற்றப்பட்டைம ம்	அவ்வக்	காலப் லவர்	தத்தம்
ல்களில்	அவற்ைறக்	 றித் 	வந்தைம ேம	காரணமா ம்.	இனி,	இப்ெப மகன்

வரலாற்ைற	 ைறப்ப 	காண்ேபாம்.	
இளைம ம்	அர ம்

இவன்	இளஞ்	ேசட்ெசன்னி,	என்பவன்	மகன்.	‘இளஞ்ேசட்	ெசன்னி’	என்ற
ெபயராேன,	இவன்	தந்ைத	 	 ைனந் 	அரசாண்டவன்	அல்லன்,	அரச க்
இைளயவன்;	அர 	ெபறாேத	காலங்	கழித்தவன்[ றிப் 	1]	என்ப 	ெபறப்ப கிற .
இவன்	அ த் ார்	ேவள்	மகைள	மனந்தவன்.	அப்ெப மாட் 	நல்ேலாைரயில்
கரிகாலைனப்	ெபற்றாள்.	[1]கரிகாலன்	வளர்பிைற	ேபால	வளர்ந் 	பல	கைலக ம்
பயின் 	ஒப்பற்ற	இளஞ்சிங்க	மாக	விளங்கினான்.	அப்ெபா 	உைற ைர	ஆண்ட
இவன்	ெபரிய	தந்ைத	இறந்தனன்;	தந்ைத ம்	இறந்தனன்.	இறந்த	அரசன்
ைமந்தன்	பட்டம்	ெபற	 ைனந்தனேன,	அன்றி	யா 	நடந்தேதா	ெதரியவில்ைல;
நாட் ற்	 ழப்பம்	உண்டாயிற் .	கரிகாலன்	உைற ரினின் ம்	ெவளிப்பட் ப்	பல
இடங்களில்	அைலந் 	திரிவானாயினன்.	நாட் ல்	இ ந்த	நல்லறிஞர்	பண்ைடக்கால
வழக்கம்	ேபாலக்	க மலத் [ றிப் 	2]	இ ந்த	யாைனையக்	கட்டவிழ்த் விட்
அர க் 	உரியவைனக்	ெகாண் 	வ மா 	ஏவினான்.	அந்த	யாைன	பல
இடங்களில்	அைலந் 	திரிந் ,	க ரில்	இ ந்த	கரிகாலைனத்	தன்மீ 	எ த் க்
ெகாண் 	உைற ைர	அைடந்த .	அ 	கண்ட	ெப மக்கள்	மட்டற்ற	மகிழ்ச்சி
அைடந்தவராய்க்	கரிகாலைனச்	ேசாழ	அரசன்	ஆக்கினர்.	
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பின்னர்	யா 	நடந்தெதன்ப 	விளங்கவில்ைல.	தாயத்தார்	இவன்	மீ
அ க்கா ற் 	இவைனப்	பி த் 	சிைறக்	 டத்தில்	அைடத்தனர்;[ றிப்
3]	அதற் ள்ேளேய	இவைனக்	ெகான் விடத்	 ணிந்த	அவர்	சிைறக்	 டத்திற்
எரி ட் னர்.	ெப வீரனாகிய	கரிகாலன்	எவ்வாேறா	தப்பி	ெவளிப்ேபாந்தான்.	தன்
தாய்	மாமனான	இ ம்பிடர்த்	தைலயார்	என்ற	நல்லிைசப்	 லவர்	 ைணப்ெபற் ,
மதிற் றத்ைதக்	காவல்	ெசய் 	வந்த	வாட்பைடஞைரப்	 றங்கண் ,	தாயத்தாைர
ஒழித் ,	அர ரிைமையக்	ைகக்	ெகாண் 	அரியைண	அமர்ந்தான்.[ றிப் 	4]	

இவன்	எரிந் 	ெகாண் ந்த	சிைறக் டத்திலி ந் 	ெவளிப்பட்ட	ேபா 	இவன்
கால்	கரிந் 	விட்டதால்	‘கரிகாலன்’	எனப்	ெபயர்	ெபற்றான்	என் 	சில	பழம்
பாடல்கள்	பகர்கின்றன.	இங்ஙனமாயின்,	‘ தற்	கரிகாலன்’	என்பான்	ெகாண்ட
ெபய க் 	என்ன	காரணம்	 வ ?[2]	

ேபார்ச்	ெசயல்கள்
இவ ைடய	ேபார்ச்	ெசயல்கள்	ெபா நர்	ஆற் ப்	பைடயி ம்	சிலப்பதிகாரத்தி ம்
நன் 	விளக்கப்பட் ள்ளன:	

(1)	இவன்	தமிழ்	நாட்ைடத்	தன்	அரசாட்சியிற்	ெகாணர	அவாவிச்	ேசர
பாண் ய டன்	ேபாரிட்டான்.	ேபார்	‘ெவண்ணி’யில்	நைடெபற்ற .	‘ கன்
சீற்றத் 	உ ெக ரிசி’லான	கரிகாலன்	அவ்வி 	ேவந்தைர ம்	ெவண்ணிப்
ேபாரில்	அவியச்	ெசய்தான்.	இதைனப்	ெபா நர்	ஆற் ப்	பைட	பா ய	 டத்தாமக்
கண்ணியார்,	

					“இ ம்பனம்	ேபாந்ைதத்	ேதா ம்	க ஞ்சிைன	
					அரவாய்	ேவம்பின்	அங் ைழத்	ெதரிய ம்	
					ஓங்கி ஞ்	ெசன்னி	ேமம்பட	மிைலந்த	
					இ ெப 	ேவந்த ம்	ஒ களத்( )	அவிய	
					ெவண்ணித்	தாக்கிய	ெவ வ 	ேநான்றாள்	
					கண்ணார்	கண்ணிக்	கரிகால்	வளவன்.”[3]	

என் 	சிறப்பித் ள்ளார்.	
(2)	கரிகாலன்	பன்றி	நாட் ற் ச்	ெசன்றனன்.	பன்றி	நா 	நாகப்பட் னத்ைதத்
தைலநகராகக்	ெகாண் 	பாண் ய	நாட் ற் 	வடக்கில்	இ ப்ப .
இதில்	எயினர்	என்ற	மரபினர்	இ ந்தனர்.	அவ ள்	நாகர்	ஒ 	பிரிவினர்.
அவ ள் ம்	ஒளியர்	என் ம்	உட்பிரிவினேர	அரசா தற் ரியர்	ஆதலின்	அந்த
ஒளி	நாகைரக்	கரிகாலன்	ெவற்றி	ெகாண்டான்,	பிற 	ெதன்பாண் 	நாட்ைட
அ ப்ப த்தி	ேமற்ேக	ெசன்றான்.	

(3)	கற்கா	(பாலக்கா ),	ேவள்	நா 	(தி வாங் ர்),	 ட்டம்	(ெகாச்சி),	 டம்
(ெதன்	மைலயாளம்),	 ழி	(வடமைலயாளம்)	ஆகிய	ப திகைளக்	ெகாண்ட	ேசர
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நாட்ைட	அைடந்தான்;	அந்நா கைள	ெவன் 	கரிகாலன்	தன்	ேபரரசிற்	ேசர்த் க்
ெகாண்டான்.	

(4)	இைட	நிலங்களில்	வாழ்ந்த	ெபா வர்	என்பாைர	(இைட	நில	அரசைர)
ெவன்றனன்;	இ ங்ேகாேவள்	 தலிய	ேவளிைரத்	தனக் 	அடங்கியவர்
ஆக்கினன்.	

(5)	இங்ஙனம்	தமிழகத்ைத	அ ப்ப த்திய	கரிகாலன்	அ வா	நாட்ைட
(ெதாண்ைட	நாட்ைட)க்	ைகப்பற்ற	எண்ணி	வடக்ேக	ெசன்றான்;	அந்நாட் ல்
ஓரிடத்தினின்றிக்	கண்டவா 	அைலந் 	திரிந்த	 ம்பைர	அடக்கி,	அ வாளைர
ெவன் ,[4]	ெதாண்ைட	நாட் 	24	ேகாட்டங்களி ம்	அவர்கைள	நிைலெபறச்
ெசய்தான்;[5]	24	ேகாட்டங்களி ம்	ேவளாளர்	பலைரக்	 ேயற்றினான்.[6]	

(6)	பின்னர்க்	கரிகாலன்	மைலயமானாட்ைட	அைடந்தான்.	இ
ெபண்ைணயாற்றங்கைரயில்	உள்ள	தி க்ேகாவ ைரத்	தைலநகராகக்
ெகாண்ட .	இதைன	ஆண்டவன்	மைலயமான்.	இவன்	ேசாழன்	ஆட்சிக்
உட்பட்டவன்	ஆயினான்.	வ கநா 	

(7)	ேவங்கடம்	வைர	ெவற்றிெகாண்ட	கரிகாலன்,	வடக் 	ேநாக்கிப்	ெப ஞ்
ேசைன டன்	 றப்பட்டான்;	வ கர்	சிற்றரசர்	பலைர	ெவன்றான்.	

வடநா
(8)	பின்னர்க்	கரிகாலன்	ேநேர	இமயம்	வைர	ெசன் 	மீண்டான்,	அப்ெபா
மகதப்	ெப நா 	 ங்கர்	ஆட்சியிலி ந் 	கண்வ	மரபினர்	ஆட்சிக் 	மாறிவிட்ட
காலமா ம்.	கி. .	73-இல்	வா ேதவ	கண்வன்	மகதநாட் 	அரசன்	ஆனான்.
அவ க் ப்	பின்	கண்வர்	 வர்	கி. .	28	வைர	ஆண்டனர்.[7]	அதற் ப்	பிறேக
மகதப்	ெப நா 	ஆந்திரர்	ஆட்சிக் 	உட்பட்ட .	வலியற்ற	கண்வர்	ஆண்ட
காலத்திற்றான்	கரிகாலன்	வடநாட் ச்	ெசல 	ஏற்பட்டதாதல்	ேவண் ம்.
அக்காலத்தில்	ேகாசாம்பிையக்	ேகாநகராகக்	ெகாண்ட	வச்சிரநா ம்,
உச்ைசயினிையத்	தைலநகராக	ெகாண்ட	அவந்தி	நா ம்	தம்மாட்சி	ெபற்றி த்தல்
ேவண் ம்.	அதனாற்	ேபா ம்,	கரிகாலைன	வரேவற் 	மகத	நாட் 	மன்னன்	பட்
மண்டபம்ெகா த்தான்;	வச்சிரநாட் 	ேவந்தன்	ெகாற்றப்	பந்தர்	அளித்தான்;
அவந்தி	ேவந்தன்	ேதாரணவாயில்	வழங்கினான்	என் 	சிலப்பதிகாரம்	ெசப் கிற .
[8]	பின்	இ 	ேவந்த ம்	சந்திர ப்த	ேமாரியன்	கால தல்	சிற்றரசராகேவ
அ ைமப்பட் 	ஹர்ஷ க் ப்	பின் ம்	இ ந் 	வந்தனர்	என் 	வரலா 	 தல்
ேநாக்கத்தக்க .[9]	

ஈழநா

இங்ஙனம்	இமயம்	வைர	இ மாந் 	ெசன் 	மீண்ட	கரிகாலன்	இலங்ைக	நாட் ன்
மீ 	தன்	க த்ைதச்	ெச த்தினான்;	கப்பற்	பைட	வீரைர	அைழத் க்	ெகாண்
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இலங்ைகத்	தீைவ	அைடந்தான்;	அதைன	ெவன் ,	தன்	தண்டத்	தைலவன்
ஒ வைன	ஆளவிட் 	மீண்டான்;[10]	மீண்டேபா 	பன்னிராயிரம்	 கைளச்
ேசாணாட் ற் க்	ெகாணர்ந்தான்	என் 	கலிங்கத் ப்	பரணி	 கிற .	

ேசாழப்	ெப நா

ம்	அைதச்	 ற்றி ள்ள	ப தி ம்	‘காகந்திநா ’	என் 	கல்ெவட் களிற்
றப்ப கின்றன.	‘காகந்தி	நா ’	பற்றிய	 றிப் 	பழங்காலத்ததாகக்	கி.பி.	2ஆம்
ற்றாண் ற்	ெசய்யப்பட்ட	மணிேமகைலயிற்	 றிப்பிடப்பட் ள்ள .

அப்ப திகைளப்	பிற்காலத்தில்	ஆண்ட	ேரனான் ,	ெபாத்தப்பிச்	ேசாழர்கள்
தங்கைளக்	‘கரிகாலன்	மரபினர்’	எனக்	கல்ெவட் களிற்	 றித் ள்ளனர்.	‘காஞ்சி
நகரத்ைதக்	கரிகாலன்	 ப்பித்தான்;	ெதாண்ைட	மண்டலத்ைதக்	கா ெக த்
நாடாக்கினான்’	என்ெறல்லாம்	கலிங்கத் ப்பரணி,	ெபரிய	 ராணம்	 தலிய
அ ந்தமிழ்	 ல்கள்	அைறகின்றன.	இைவ	அைனத்ைத ம்	ஒ 	ேசர	ேநாக்கி,
ந நிைலைமயினின் 	ஆராயின்,	கரிகாலன்	காலத் ச்	ேசாழப்	ெப நா 	வட
ெபண்ைணயா 	 தல்	கன்னி ைனவைர ம்	பரவி	இ ந்த ,	என்னில்	 ற்றி ம்
ெபா த்தமா ம்.	
அரசியல்
ெதாண்ைட	நா :	ெதாண்ைட	நாட்ைட ம்	ேசாழ	நாட்ைட ம்	வளப்ப த்திய
ெப ைம	சங்ககாலத்தில்	கரிகாற்	ேசாழற்ேக	சா ம்.	இவன்	தான்	ெவன்ற
ெதாண்ைட	நாட்ைடத்	தி த்தினான்.	கா கைள	ெவட் ,	மக்கள்	உைறதற்ேகற்ற
சிற் ார்கள்	ஆக்கினான்;	அவர்கள்	பயிரி தற்ேகற்ற	விைளநிலங்கள்
ஆக்கினான்.	ெதாண்ைட	நாட்ைட	4	ேகாட்டங்களாக	அைமத்தான்.	அைவயாவன:
1.	ஆம் ர்	2.	இளங்கா 	3.	ஈக்கா 	4.மணவில்	5.	ஊற் க்கா 	6.	எயில்	7.
க ைக	8.	கலி ர்	9.களத் ார்	10.	 ன்றவட்டானம்	11.	ேசத் ர்	12.	ெசங்கா
13.	ெசந்தி க்ைக	14.	ெசம் ர்	15.	தாமல்	16.	ப ர்	17.பல் ன்றம்	18.	 ழல்
19.	 லி ர்	20.	ைப ர்	21.ெவண் ன்றம்	22,	ேவங்கடம்	23.	மண ர்	24,	ேவ ர்.
[ றிப் 	5]ெதாண்ைட	மண்டலத்தின்	தைலநகரம்	காஞ்சி ரம்,	கரிகாலன்	அதைன
மதிலால்	வைளப்பித் ச்	சிறப்பித்தான்	அங் ப்	பலைரக்	 ேயற்றினான்;
[11]	ெதாண்ைட	நாட்ைட	ஆண் வ மா 	தன்	மரபினன்	ஒ வைன
(இளந்திைரயன்?)	விட் த்	தன்	நா 	மீண்டான்.	

ேசாணா :	ேசாழநா 	என் ம்	ேசாற் க் ப்	பஞ்சமின்றி	இ க்கச்	ெசய்தவன்
இவ்வளவேன.	இவன்	‘ெசவிலித்தாய்	என்ன	ஒம் ம்	தீம் னற்	கன்னி’	யாற் ப்
ெப க்கால்	உண்டா ம்	தீைமைய	மாற்ற	உளங்	ெகாண்டான்;	ஆற்றின்
இ ம ங் ம்	கைர	அைமக்க	 	ெசய்தான்.	உடேன	காவிரியா 	எந்ெதந்த	ஊர்
வழிச்	ெசல்கிறேதா,	அவ் ர்	அரசர்க்ெகல்லாம்	கைர	கட் மா 	தி கம்
ேபாக்கினான்;	அத் டன்	அவரவர்	பங்ைக ம்	அளந் 	ெகா த்தான்.

https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/கி.மு._முதல்_நூற்றாண்டுச்_சோழன்.#cite_note-14
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/கி.மு._முதல்_நூற்றாண்டுச்_சோழன்.#cite_note-15
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/கி.மு._முதல்_நூற்றாண்டுச்_சோழன்.#cite_note-15
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/கி.மு._முதல்_நூற்றாண்டுச்_சோழன்.#cite_note-15
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/கி.மு._முதல்_நூற்றாண்டுச்_சோழன்.#cite_note-16


இக்கட்டைளப்ப 	சிற்றரசர்	அைனவ ம்	இலங்ைகயிலி ந் 	ெகாண் 	வரப்பட்ட
ஐம்பதாயிரம்	மக்க ம்	 யன் 	கைர	அைமத்தனர்.	கைர	அைமப் 	ேவைல

ந்தபின்,		கரிகாலன்,	பற்பல	வாய்க்கால்கைள ம்	வ 	மத கைள ம்
அைமத் த்	தண்ணிைர	அழி றாமற்	பா காத் ,	ேவளாண்	வாழ்க்ைகைய
வி மியதாக்கினான்.	இப் திய	 யற்சியால்	ேசாணா 	ெபான்	ெகாழிக் ம்
நாடாயிற் .	நா 	வளம்	ெபறச்	‘ேசாழ	வளநா 	ேசா ைடத் ’	எனப் லவர்
பாராட்டலாயினர்.	அன் 	 தல்	கரிகாலன்	‘கரிகாற்	ெப வளத்தான்’	எனப்பட்டான்.
காவிரியா 	‘ெபான்னி’	எனப்	ெபயர்	ெபற்ற .ெபான்னிநாட்ைடஆண்டைமயால்,
ேசாழ ம்	அ தல்	‘வளவர்’	எனப்பட்டனர்.ேசாணாட் ன்	சிறப்ைபப்	ெபா நர்
ஆற் ப்	பைட ள்	கண் 	மகிழ்க![12]	
இவன்	காவிரியாற்ைற	ஒ ங் ப த்தியதன்றிப்	பல	 ளங்கைளப்	 தியனவாக
எ ப்பித்தான்;	ேகாவில்கைளக்	கட் னான்;	ேகாட்ைட	ெகாத்தளங்கைள
ஆங்காங் 	அைமத்தான்	என் 	பட் னப்பாைல	பகர்கின்ற .[13]	

அைமதி ைடய	வாழ்க்ைக:	இவன 	தைலநகரமான	 ம் காரில்	கடற்கைர	ஓரம்
வாணிபத்தின்	ெபா ட் ச்	ேசானகர்,	சீனர்,	சாவகர்	 தலிய	பல	நாட்டா ம்
வி திகைள	அைமத் க்	ெகாண் 	வாழ்ந்தனர்;	அவர்க டன்	உள்நாட்
மக்க ம்	கலந் 	உறவா னர்;	இ 	திறத்தா ம்	மனெமாத் 	வாழ்க்ைக
நடத்தினர்.	ெபளத்த,	சமண,	ைவதிக	சமய	மக்க ம்	பண்ைடத்	தமிழேரா
அைமதி ைடய	வாழ்க்ைகைய	வாழ்ந் 	வந்தனர்.	இதற்ெகன்ன	காரணம்?
கரிகாலன 	ெசங்ேகாற்	சிறப் ைடய	அரசியேல	அன்ேறா?[14]	
ைற	வழங்கல்:	கரிகாலனிடம்	ஒ கால்	 தியவர்	இ வர்	 ைற	ேவண்

வந்தனராம்.	அவர்	இவன 	இளைமத்	ேதாற்றத்ைதக்	கண்
ஐ ற்றனராம்.	அஃ ணர்ந்த	இவன்	 தியவன்	ேவடங்ெகாண் 	வழக்ைகக்	ேகட்
ேநரிய	தீர்ப் க்	 றினனாம்.	அம் தியவர்	மனங்களிப் ற்றனர்.	உடேன	அவன்	தன்
ெபாய்	ேவடத்ைத	அவர்	 ன்	நீக்க,	அவர்கள்	இவன 	ேபராற்றைலக்	கண்
வியந்தனர்,	அேத	சமயம்	இவன 	திறைமைய	ஐ ற்றைமக் 	நாணினராம்.
இச்ெசய்தி	பழெமாழி,	 தலிய	 ல்களில்	 றிக்கப்	ெபற் ள்ள .	

கடல்	வாணிகம்:	இம்மன்னன்	காலத்தில்	கடல்	வாணிகம்	சிறப் ற	நடந்
வந்தெதன்னலாம்.	 ம் கார்ப்	பட் னத்ைத	வளப்ப த்திய	ெப ைம	இவைனச்
சார்ந்தேத	ஆ ம்.	அந்நகரில்	பலபாைட	மக்கள்	கடல்	வாணிகத்தின்	ெபா ட் த்
தங்கியி ந்தனர்	என்பைத	ேநாக்கக்	கடல்	வாணிகம்,	உயர்ந்த	 ைறயில்
நைடெபற்றைத	நன் ணரலாம்.	 கார்	நகர்	காவிரி	கடெலா 	கலக் ம்	இடத்தில்
அைமந்த .	காவிரியின்	இ ம ங் ம்	 ம் கார்	அைமந்தி ந்த .	அவ்வாற்றில்
மரக்கலங்கள்	ெசன் 	மீளத்	தக்கவா 	ஆழ்ந் 	அகன்ற	 ைற கம்	இ ந்த .
கடற்கைர	ஓரம்	கலங்கைர	விளக்கம்	இ ந்த ;	இறக் மதியா ம்	பண்டங்கைளத்
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தீர்ைவ	வைரய த் க்	கடைம	(custom)	ெகாள் ம்	ஆயத் ைற	(Custom
House)	கள்	இ ந்தன;	பிற 	அப்பண்டங்கட் ச்	ேசாழன 	 லி	இலச்சிைன
இட் ,	அவற்ைற	இட் 	ைவக் ம்	பண்டசாைலகள்	(ware-house),	கிடங் கள்
(godowns),	உயர்ந்த	ேமைடகள்	(Docks	and	Piers)இ ந்தன.	இறக் மதியான
ெபா ள்கட் க்	கணக்கில்ைல.	அவற்றின்	விவரம்	யா ம்	பட் னப்பாைல,
சிலப்பதிகாரம்,	ஊர்காண்	காைத	உைர	இவற்றிற்	கண் 	ெதளிக:	விரிப்பிற்
ெப ம்.	இக் றிப் கள்	அைனத் ட ம்,	கீழ்க்கைர	ஓரம்	கிைடத் ள்ள	ேராம
நாணயங்கைள ம்,	சாதவாகனர்	நாணயங்கைள ம்	ேநாக்க	-	ெவளிநாட்
உள்நாட் 	வாணிகம்	நடந் 	வந்த	உயர்	நிைலைய	நன் ணரலாம்.	 ங்கக்	 றின்,
கரிகாற்	ெப வளத்	தான 	அரசாட்சி	‘ெபாற்கால	ஆட்சி’	எனக் றலாம்.	
ெசந்தமிழ்	வளர்ச்சி:	இச்ெசங்ேகால்	ேவந்தர்	ஆட்சியில்	தமிழ்	ெசம்ைம றேவ
வளர்ச்சிெபற் 	வந்தெதன்ப 	 ற	ேவண் ேமா?	இவன 	தாய்	மாமனான
இ ம்பிடர்த்	தைலயாேர	ெப ந்தமிழ்ப்	 லவர்;	அவராற்	பா காப் ப்	ெபற்ற	இவ ம்
சிறந்த	தமிழ்	அறி 	வாய்க்கப்	ெபற்றி ந்தான்	என்பதில்	வியப்பில்ைல.	இவைனப்
பாராட் ய	 லவர்	பலராவர்.	அவ ள்	இவைன	பட் னப்பாைலயாற்	 கழ்ந்
பாராட் ய	ெப ம்	 லவர்	உ த்திரன்	கண்ணனார்	என்பவர்.	இவன்	அவர்க் 	16
ல ம்	ெபான்	பரிசளித்தான்	என்பர்.	பட் னப்பாைல	ப த் 	இன் றத்தக்க	அழகிய
லா ம்.	இவன்	மீ 	பாடப்ெபற்ற	மற்ெறா 	ெபரிய	பாட் 	ெபா நர்	ஆற் ப்பைட

என்ப .	அதைனப்	பா யவர்	 டத்தாமக்	கண்ணியார்	என்பவர்.	அப்பாவில்
இவ ைடய	ேபார்ச்	ெசயல்கள்,	 ணாதிசயங்கள்	இன்னபிற ம்	ெசவ்வேன
விளக்கப்	ெபற் ள்ளன.	இவன்	வரலாற்ைற	அறிய	அ 	ெப ந் ைண
ெசய்வதா ம்.	இவைனப்பா ய	பிற	 லவ ள்
காவிரிப் ம்பட் னத் க்காரிக்கண்ணனார்	என்பவர்	ஒ வர்.	இவர்,	கரிகாலன்	தன்
நண்பனான	பாண் யன்	ெவள்ளி	அம்பலத் த்	 ஞ்சிய	ெப வ தி டன்	இ ந்த
மகிழ்ச்சி	மிக்க	ேநரத்திற்	சந்தித் ,	இ வைர ம்	பலபடப்	பாராட் ப்	பா ள்ளார்.
[15]	கரிகாலைனப்	பா ய	மற்ெறா 	 லவர்	ம த் வன்	தாேமாதரனார்	என்பவர்.
இவர்	கரிகாலன 	அரசியற்	ெபா ப்ைப	நன் 	உணர்ந் ,	கடற்கைர	இடத் க்
கழியின்	நீரால்	விைளந்த	உப்ைப	 கந் 	ெகாண் 	மைலநாட்ைட	ேநாக்கிச்
ெசல் ம்	வலிைய ைடய	பாரம்	ெபா க் ம்	பகட்ைட	ஒப்பாய்	நீ’	என
விளக்கியி த்தல்	பாராட்டத்தக்க .	இவர்	பின் ம்	‘ெவற்றியாக	 ழங் ம்
ரசிைன ம்	தப்பாத	வாளிைன ம்	உைடய	நின 	ெவண்ெகாற்றக்	 ைட	உவாமதி

ேபான்ற 	என் 	நிைனந் 	நின்பால்	பரிசில்	ெபற	யான்	வந்ேதன்”[16]	எனக்
தல்,	கரிகாலன 	ெசங்ேகாற்	சிறப்ைப	உணர்த்தி	நிற்கின்றதன்ேறா?	

இக்கரிகாலைனப்	பா ய	மற்ெறா 	 லவர்	ேகானாட் 	எறிச்ச ர்	மாடலன்
ம ைரக்	 மரனார்	என்பவர்.	இவர்	ெசன்ற டன்	கரிகாலன்	பரிசில்	தரவில்ைல:
எக்காரணம்	பற்றிேயா	காலம்	தாழ்த்தான்.	அப்ெபா 	 லவர்	வ ந்தி	ஒ
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பாட்ைடப்	பா னார்;	அதன்	அகத் க்	கரிகாலன்	சிறப்ைபப்	ெபா 	 ைறயிேல
ைவத் க்	 றியி த்தல்	கவனித்தற் ரிய .“கரிகாலன்	காற்
இயங்கினாற்ேபா ம்	தா தைல	உைடயதாகிய	கதிைய ைடய	 திைர டன்	ெகா
டங் ம்	உச்சிையக்	ெகாண்ட	ேதர்	உைடயவன்;	கடைலக்	கண்டாற்	ேபா ம்	ஒளி

ெபா ந்திய	பைடக்	கலங்கைளக்	ெகாண்ட	ேசைன	வீரைர	உைடயவன்;	மைலேயா
மா பட் ப்	ெபா ம்	களி கைள	உைடயவன்	இ 	 ழங்கினாற்	ேபா ம்
அஞ்சத்தக்க	 ரசம்	உைடயவன்;	ேபாரில்	ேமம்ப ம்	ெவற்றிைய	உைடயவன்.”[17]	

இக்கரிகாலைனப்	பிற்காலத்திற்	பா ய	 லவர்	பலராவர்.	அவர்கள்	பரணர்,	நக்கீரர்,
இளங்ேகாவ கள்	சயங்ெகாண்டார்,	ேசக்கிழார்	 தலிேயார்	ஆவர்.	இவன்
காலத்தில்	தமிழ்ெமாழி	சிறந்த	நிைலயில்	இ ந்த 	என்ப 	சங்க	 ல்கைளக்
ெகாண் 	நன்கறியக்	கிடக்கிற .	இவன்,	 லவர்தம்	கல்வித்	திறத்ைதச்
சீர் க்கிப்	பட் 	மண்டபத்ைத ம்	நல்லாசிரியர்	ஒ ங்கி ந் 	ஆராய்ச்சி
ெசய்யத்தக்க	கைலக்	கழகங்கைள ம்[18]	அைமத்த	அறிஞன்	ஆவான்.
இப்ெப ந்	தைகயாளன்	 லவர்கைள	நன் 	வரேவற் 	ேவண் ய	நல்கித்	தனக்
அவர்	மாட் ள்ள	ஆர்வமி தியால்,	அவர்	பின்	ஏழ 	நடந் 	ெசன் 	மீ ம்
கடப்பா 	உைடயவனாக	இ ந்தான்.[19]	வடெபண்ைணயா 	 தல்	 மரி ைன
வைரப்பட்ட	ெப நாட்ைடத்	தன்	ஒ 	 ைடக்	கீழ்	ைவத்தாண்ட	கரிகாற்	ேசாழன்,
லவர்	பின்	ஏழ 	நடந் 	ெசன் 	மீ ம்	பழக்கம்	உைடயவனாக	இ ந்தான்	எனின்,
இப்ெப மகன 	ெப ந்தன்ைம	ைய ம்	தமிழ்ப் லவர்	மாட் 	இவன்	ைவத்தி ந்த
ெப மதிப்ைப ம்,	சிறப்பாகத்	தன்	தாய்ெமாழி	வளர்ச்சியில்	இவ க்கி ந்த
தனிப்பற்ைற ம்	என்ெனனப்	 கழ்வ !	இத்தைகய	தமிழ்ப்	ேபரரசர்	அ ம்பா 	பட்
வளர்த்த	சங்கத்	தமிழாற்றான்	-	நாம்	இன் 	‘தமிழர்’	எனத்	த க் டன்
நிற்கின்ேறாம்	என்னல்	மிைகயாேமா?	

கைலகள்	:	கரிகாலன்	காலம்	ெசழித்த	காலமாதலின்	பல	கைலக ம்	ஓங்கி
வளர்ச்சி ற்றன	என்பதில்	ஐயமில்ைல.	இைச,	நாடகம்	 தலியன	வளர்ந்ேதாங்கின
என்ப 	ெபா வாகச்	சங்க	 ல்கைளக்	கா ம்ேபா 	நன்கறியலாம்.	கி.பி.	2ஆம்
ற்றாண் ல்	மாதவி	ந த்தேபா 	இ ந்த	பல்வைக	ஆசிரியர்,	க விகள்,	ந ப்
ைறகள்	இன்னபிற ம்	கரிகாலன்	காலத்தில்	நன்னிைலயில்	இ ந்தன	என்பதில்

ஐய ண்ேடா?	இதன்	விரிெவல்லாம்	அ த்த	ப தியிற்	காண்க.	
சமயம்:	கரிகாலன்	காலத்தில்	ேசாழ	நாட் ல்	பல	சமயங்கள்	இ ந்தன.	கி. .
ன்றாம்	 ற்றாண் ல்	அேசாகன்	ேவண் ேகாட்ப 	தமிழரசர்	ெபளத்த	சமயப்

பிரசாரத்திற் 	நாட் ல்	இடம்	தந்தனர்.	அன் 	 தல்	ேசர	ேசாழ	பாண் ய
நா களில்	ெபளத்தப்	பள்ளிக ம்	விகாரங்க ம்	ெப கின.	கரிகாலன்	காலத்தில்
காவிரிப் ம்பட் னத்தில்	இந்திரவிகாரம்இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்;	இங்ஙனேம
சமணப்	பள்ளிக ம்	இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்;[20]	ேவதியர்	வட ல்	 ைறப்ப
ேவள்விகள்	ெசய் 	வந்தனர்.	இவரன்றி	வாணிகத்தின்	ெபா ட் ச்	ேசாணா
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க்க	பல	நாட் 	மக்கள்	ெகாண் ந்த	சமயங்கள்	பலவா ம்.	இங்ஙணம்	பற்பல
சமயத்தவர்	ேசாணாட் ல்	இ ந்தா ம்,	அவரைனவ ம்	ஒ தாயீன்ற	மக்கைளப்
ேபாலக்	கரிகாலன்	ஆட்சியில்	கலந் 	உைறந்தனர்.	அரச ம்	எல்லாச்
சமயத்தவைர ம்	மதித் 	நடந் 	வந்தான்.	கரிகாலன்	தனக்ெகனக்
ெகாண் ந்த	சமயம்	ைசவம்	ஆ ம்.	இவன்	காஞ்சி	நகரில்	உள்ள	பண்ைடக்
ேகாவிலாகிய	ஏகம்பவாணர்	தி க்ேகாவில்	தி ப்பணி	ெசய் 	வழிபட்டான்.
இவன 	தி த்ெதாண் ைனச்	ைசவ	சமயக்	 ரவ ம்	கி.பி.	7-ஆம்
ற்றாண் ன மாகிய	தி ஞான	சம்பந்தர்	தம 	ேதவாரப்	பதிகத் ச்	சிறப்பித் ப்

பா ள்ளார்.	
				“விண் ளார்	மைறகள்	ேவதம்	விரித்ேதா வார்	
				கண் ளார்	கழலின்	ெசல்வார்	கரிகாலைன
				நண் வார்	எழில்ெகாள	கச்சிநகர்	ஏகம்பத்( )
				அண்ணலார்	ஆ கின்ற	அலங்காரேம.”[21]	

இவன 	உ வச்	சிைல	‘ஏகாம்பரநாதர்’	ேகாவிலில்	இ க்கிற .	இவன்	ைவதிக
ேவள்விகைள ம்	ெசய்தவன்	ஆவன்.[22]	

இவன 	அணிமிக்க	ேகாநகரான	காவிரிப்	 ம்பட் னத்தில்,	
				“ தல்விழி	நாட்டத் 	இைறேயான்	 தலாப்	
				பதிவாழ்	ச க்கத் த்	ெதய்வம்	ஈறா”	கப்	

பல	ேகாவில்கள்	இ ந்தன	என்ப 	அறியக்	கிடக்கிற .	

பிற	அரசர்கள்:	அக்காலத் ப்	பாண் யன்	ெவள்ளியம்	பலத் த்	 ஞ்சிய
ெப வ தியாவன்;	ேசர	அரசன்	ேசரமான்	 டக்ேகாச்	ேசரல்	இ ம்ெபாைற
என்பவன்;	சிற்றரசர்	-	ஏனாதி	தி க்கிள்ளி,	ஈர்ந் ர்க்	கிழான்	ேதாயன்	மாறன்,
ேசாழியஏனாதி	தி க் ட் வன்,	கரிகாலனிடம்	ேதாற்ற	இ ங்ேகாேவள்
தலிேயார்	ஆவர்.[23]அரச	 ம்பம்:	கரிகால்	வளவன்	தந்ைத	இளஞ்ேசட்

ெசன்னி,	தாய்	அ ந் ர்	ேவள்	மகள்	என்ப 	 ன்ேப	 றப்பட்ட .	இவன்	நாங் ர்
(சீகாழித்	தா கா)	ேவள்	மகைள	மணந் 	ெகாண்டான்.[24]	இவளன்றி	ேவ
மைனவியர்	சில ம்	இ ந்தனர்.[25]	ஆதிமந்தியார்	என்ற	மக ம்
இ ந்தனள்[26]	என்பர்.	இக் ற் 	ஆராய்ச்சிக் 	உரிய .		

இ தி	:	கிறிஸ் க் 	 ற்பட்ட	 ற்றாண் ல்	ேசாழப்	ேபரரைச	ஏற்ப த்தி	ஒ
ைடக்	கீழ்	ைவத்தாண்ட	கரிகாற்	ெப வளத்தான்	இ தியில்	 ராப்பள்ளி	என்ற

இடத்தில்	உலக	வாழ்ைவ	நீத்தான்	என்ப 	ெதரிகிற .	‘ ராப்பள்ளி’	என்ப
ராமரத்ைதத்	தலமரமாகக்	ெகாண்ட	தி விைடச்	சிவத்தலமா ம்	என்ப

க தப்ப கிற .[27]	
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1.	 ↑	Tolkappiyam,	Amgam.	S.	30.	Commentary.	
2.	 ↑	Vide	K.N.S.	Pillai’s	‘The	Chronology	of	the	Early	Tamils’,	p.	129

and	its	foot-note.	
3.	 ↑	பட் னப்பாைல	வரி	274-282.	
4.	 ↑	அகம்,	141.	
5.	 ↑	பட் னப்பாைல,	வரி	275.	
6.	 ↑	ெசங்கற்பட் 	மாவட்டத்தில்	உள்ள	ேகா ர்,	 ணாம்ேப 	 தலிய

இடங்களில்	உள்ள	இக்கால	 தலிமார்கள்	தம்ைமக்	கரிகால்	வளவனால்
ேயற்றப்ெபற்ற	ேவளாளர்	மரபினர்	எனக்	 கின்றனர்.-	Vide.	L.

Ulaganatha	Pillai’s	‘Karikala	Chola’	p.	34	foot-note.	
7.	 ↑	V.A.	Smith's	‘Early	History	of	India’	pp.	215-216.	
8.	 ↑	இந்திரவிழ ெர த்த	காைத,	வரி;	99-110	
9.	 ↑	Ibid.	No.	I.p.	369.	
10.	 ↑	‘இலங்ைக	கி. .	44	 தல்	கி. .	17	வைரக் ட்பட்ட	15	ஆண் கள்

தமிழர்	வசமி ந்த ’	என் ம்,	மஹா	வம்சக்	 ற் 	இதைன	உ திப்ப த்தல்
காண்க-	Vide	‘A	Short	History	of	Ceylon’	pp.	722-725	by	Dr.W.
Geiger,	in	‘Buddhistic	Studies’	ed.	by	R.C.	Law.	

11.	 ↑	தி க் றிப் த்	ெதாண்டர்	 ராணம்;	ெச	85.	
12.	 ↑	வரி	242-248.	
13.	 ↑	வரி	283-288.	
14.	 ↑	பட் னப்	பாைல	;	வரி.	216-218.	199,207-8.	
15.	 ↑	 றம்	58.	
16.	 ↑	 றம்	60.	
17.	 ↑	அகம்	197.	
18.	 ↑	பட் னப்பாைல;	வரி.	169-171.	
19.	 ↑	ெபா நர்	ஆற் ப்	பைட	வரி.	76-129;	151;173.	
20.	 ↑	Asoka’t	Rock	Edicts	2	and	13.	
21.	 ↑	தி க்கச்சி	ஏகம்பம்:	‘மைறயாைன’	என் ம்	பதிகம்;	7-ஆம்	பாடல்.	
22.	 ↑	 றம்	224.	
23.	 ↑	K.N.S.	Pillai's	Chronology	of	the	Early	Tamils.	
24.	 ↑	Thol.	Porul	S.	30	and	its	commentary.	
25.	 ↑	பட் னப்பாைல,	வரி,	295,	299.	
26.	 ↑	Sentamil,	Vol.2,	p.	114.	
27.	 ↑	L.	Ulaganatha	Pillai’s	‘Karikala	Chola’,	p.66.	
1.	 ↑	இங்ஙனம்	அர 	ெபறா 	காலம்	கழித்தவன்	பல்லவ	மரபின ள்	இளங்ேகா	-

விஷ் 	ேகாப	வர்மன்	என்ப 	இங் 	நிைன 	 ர்தற் ரிய .	ஆயின்,
‘அவன்	மகன்	 தலிேயார்	பல்லவ	அரசராக	விளங்கினர்	என்ப ம்	இங்
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ேநாக்கத்	தக்க .	
2.	 ↑	க மலம்	-	சீகாழி.	அங் 	யாைன	கட்டப்பட் ந்த	இடம்	இன் ம்

இ க்கிற .	
3.	 ↑	இப்பழக்கம்,	 ர்த்தி	நாயனார்	 ராணத்தால்	பாண் யநாட் ம்

இ ந்தெதன்பைத	உணரலாம்.	
4.	 ↑	சந்திர ப்த	ேமாரியன்	நந்தரால்	சிைறயில்	இடப்ெபற்றைம	இங் க்

க தத்த ம்.	
5.	 ↑	இவற்ைறக்	 ம்பேர	அைமத்தனர்	எனக்	 ற ம்	உண் .	
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கால	விளக்கம்:	கரிகாலன்	காலம்	கி. .	60	-	கி. 	10	எனக்	ெகாண்ேடாம்,
சிலப்பதிகாரப்ப 	ெசங் ட் வன்	காலம்	கி.பி.	150-200	எனக்	ெகாள்ளலாம்.
[1]	அக்காலத் ச்	ேசாழன்	ெந க்	கிள்ளி	என்கிற 	மணிேமகைல,	அவற் ப்
பிற்பட்டவேன	ேகாச்	ெசங்கட்	ேசாழன்	என்ப 	ஆராய்ச்சியாளர்	 ணி .	ெந க்
கிள்ளி டன்	கைடச்	சங்க	காலம்	 	ெபற்றெதன்ேற	ஆராய்ச்சியாளர்
க கின்றனர்.	ஆதலின்,	ெதாைக	 ற்களிற்	 றப்ப ம்	ேசாழர்	பல ம்
ஏறத்தாழக்	கரிகாலற் ப்	பிற்பட்ட	கி. .	10	 தல்	ெசங் ட் வன்	காலமாகிய
கி.பி.	150	வைர	இ ந்தனர்	எனக்	ெகாண் ,	அச்ேசாழர்	வரலா கைள
இப்ப தியிற்	காண்ேபாம்.	
ன் ைர:	

ேசாழன்	நலங்கிள்ளி	கரிகாலனின்	மகன்	என்பேத	இவைனப்பற்றிய	பாடல்களால்
உய்த் ணரப்	ப கிற .	இவன்	ெபரியெதா 	நாட்ைடப்	பைகவர்	அஞ்ச
ஆண் வந்தான்	என்ேற	 லவர்	 றி ள்ளனர்.	இவன்	பலவைகப்	பைடகைளப்
ெபற்றி ந்தான்.	இவைனப்	பற்றிப்	10	பாடல்கள்[2]	 றநா ற்றில்	உள்ளன.
இவனால்	பாராட்டப்	ெபற்ற	சங்கப் லவர்	உைற ர்	 கண்ணன்	சாத்தனார்,
ேகா ர்	கிழார்,	ஆலந் ார்	கிழார்	என்பவர்கள்.	இப் லவர்	பாடல்களால்	இவன்
வரலா 	விளங் கிற .	

ேபார்ச்	ெசயல்கள்	:	நலங்கிள்ளி	பட்டம்	ெபற்ற டன்	தாயத்தார்க் ள்	பைகைம
ண்ட .	ெந ங்கிள்ளி	என்பவன்	ஆ ரில்	இ ந்த	ேசாழ	அரச	மரபினன்.

அவன்,	நலங்கிள்ளி	காவிரிப் ம்பட் னத்தில்	 	கவித் க்	ெகாண் 	ேசாழப்
ேபரரசன்	ஆன ம்,	உைற ர்க் 	ஒ ,	அதைனத்	தனதாக்கிக்	ெகாண்டான்;
ெகாண் ,	 ள்	உைரத் ப்	ேபா க் ப்	 றப்பட்டான்.[3]	

ள்	உைர:	ெமல்ல	வந் 	என 	நல்ல	அ ைய	அைடந் ,	‘எமக் 	ஈய	ேவண் ம்’
என் 	தாழ்ந் 	இரப்பாராயின்,	அவர்க் ச்	சிறப் ைடய	 ர 	ெபா ந்திய
பைழயதாய்	வ கின்ற	உரிைமைய ைடய	என 	அரசாட்சிையக்	ெகா த்
வி ேவன்;	இனிய	உயிைர	ேவண் மாயி ம்	ெகா ப்ேபன்.	என்	அைமச்சர்	பைடத்
தைலவர்	 தலிேயார்	வலிைமைய	உணரா 	என்ைன	இகழ்ந் 	அறிவில்லாதவன்,
யாவர்க் ம்	விளங்கத்	 ங் கின்ற	 லிைய	இடறின	 டன்	ேபாலப்	பிைழத் ப்
ேபாதல்	அரிதா ம்.	 ங்கிைலத்	தின் ம்	வலிைய ைடய	யாைனயின 	காலின்
கண்	அகப்பட்ட	வலிய	 ங்கில 	நீண்ட	 ைனைய	ஒப்ப	ேமற்ெசன் 	ெபா ேவன்;
யான்	அங்ஙனம்	ெசய்ேயனாயின்,	ெபா மகளிர்	ேபாகத்தில்	என 	மாைல
வள்வதாக”	
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ஆ ர்	 ற் ைக	:	இங்கனம்	வஞ்சினம்	உைரத் 	ெந ங்கிள்ளிய 	ஆ ர்க்
ேகாட்ைடைய	 ற் ைக	இட்டான்.	ெந ங்கிள்ளி	ேகாட்ைடக்	கத கைள
அைடத் க்	ெகாண் 	உள்ேள	அைமதியாக	இ ந் 	வந்தான்;	ெவளிேய
நலங்கிள்ளி	 ற் ைகயிட் ந்தான்.	ேகாட்ைடக் 	ெவளிேய	இ ந்த	நாட் ப்
றங்கள்	அல்ல ற்றன;	ேபாரால்	 ன் ற்றன.	இக்ெகா ைமைய ம்,	தாயத்தார்
அறியாைமயாற்	ெசய் ம்	ேகட் ைன ம்	கண் 	இரங்கிய	ேகா ர்	கிழார்	என் ம்
லவர்	ேகாட்ைடக் ள்	இ ந்த	ெந ங்கிள்ளிையப்	பார்த் ,	அறி ைர	பகர்ந்தார்.	
“நலங்கிள்ளியின்	யாைனகள்	ஊர்கைளப்	பாழாக் கின்றன;	உ ேம 	ேபால
ழங் கின்றன.	உள்	ப தியில்	உள்ள	 ழந்ைதகள்	பாலின்றி	அ கின்றனர்;

மகளிர்	 வற்றவறிய	தைலைய	 க்கின்றனர்.	(மகளிர்	பலர்	வீரர்	இறத்தலால்
ைகம்ெபண்கள்	ஆயினர்;	இல்லற	வாழ்க்ைகயர்	நின்ைன	ேநாக்கி	‘ஒலம்’	எனக்
க் ரல்	இ கின்றனர்.	நீ	இவற்ைறக்	கவனியாம ம்	இவற்றிற் 	நாணாம ம்

இனிதாக	இங் 	(ேகாட்ைடக் ள்)	இ த்தல்	இனியதன் .	வலிய
திைரைய ைடய	ேதான்றேல!	நீ	அறத்ைத	உைடைய	ஆயின்,	‘இஃ 	உனதன்ேறா!’

என் 	ெசால்லிக்	கதைவத்	திறந் வி ;	மறத்ைத	உைடைய	ஆயின்,	ேபாரால்
திறத்தல்	ெசய்வாயாக.	இவ்விரண் ம்	இன்றிக்	ேகாட்ைடக் ள்	ஒளிந்
ெகாண் த்தல்	நாண ைடய	ெசயலா ம்”[4]	என் 	உைறக்க	உைரத்தார்.	

பின்னர்	என்ன	நடந்தெதன்ப 	ெதரியவில்ைல.	ெந ங்கிள்ளி	ஆ ர்க்
ேகாட்ைடைய	விட் 	ஓ 	உைற ர்க்	ேகாட்ைடக் ள்	ஒளிந் 	ெகாண்டான்.	

உைற ர்	 ற் ைக:	“ெந ங்கிள்ளியின்	பி வாதத்ைத ம்	நலங்கிள்ளி	அவைன
விடா 	பின்ெதாடர்ந் 	ெசன் 	உைற ைர	 ற்றியி ந்தைத ம்	கண் 	மனம்
வ ந்திய	ேகா ர்	கிழார்	இ வைர ம்	உளம்	உ கப்	பார்த் ,	

“ெந ங்கிள்ளி	அண்ணேல,	உன்ேனா 	ெபா பவன்	பனம் 	மாைல	அணிந்த	ேசர
அரசன்	அல்லன்;	ேவப்பம் 	மாைல	அணிந்த	பாண் ய ம்	அல்லன்.	உன
கண்ணி ம்	ஆத்தியால்	கட்டப்பட்ட .	உன் டன்	ெபா ேவான 	கண்ணி ம்
ஆத்தியாற்	ெசறியக்	கட்டப்பட்ட .	ஆதலால்,	 ம் ள்	ஒ வீர்	ேதாற்பி ம்
ேதாற்ப 	ேசாழர்	 ேய	அன்ேறா?	இ வீ ம்	ெவல் தல்	இயல் மன் ;	ஆதலின்
நீங்கள்	இ வ ம்	அங்ஙனம்	ேபார்	இ தல்	தக்க	ெசயலன் .	இச்ெசயல்,	 ம்ைமப்
ேபான்ற	ேவந்தர்க் 	மனக்களிப்ைப	உண்டாக் ேம	அன்றி	உமக் 	நன்ைம	பயவா .
ஆதலின்,	இதைனத்	தவிர்த்தேல	 ைற”[5]	என் 	இ வர்	மனத்தி ம்	நன்
பதி மா 	 கன்றார்.	

இளந்தத்தன்:	இந்நிைலயில்	நலங்கிள்ளியால்	பரிசில்	ெபற்ற	இளந்தத்தன்	என்ற
லவன்	உைற ர்க் ட்	 ந் 	ெந ங்கிள்ளிையக்	காணவந்தான்.	அவன்
பைகவனிட	மி ந் 	வந்ததால்,	ஒற் 	அறிய	வந்தவன்	என	ெந ங்கிள்ளி	தவறாக
எண்ணினான்;	அத்தவற்றால்	அவைனக்	ெகால்லத்	 ணிந்தான்.	இக்ேகட்ைடக்
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ேகள்வி ற்ற	ேகா ர்	கிழார்	விைரந் 	ெசன் ,	ெந ங்கிள்ளிையக்	கண் ,	

“ஐயேன,	ப மரம்	ேத ம்	பறைவேபால	ெந ய	வழிைய ம்	கவனியா
வள்ளல்கைள	ேநாக்கி	வ ம்	எளிய	 லவ ள்	இவன்	ஒ வன்,	தான்	வல்லப 	பா ப்
பரிசில்	ெபற	நின்பால்	வந்தவன்;	அரசியல்	ஒற் 	 ைறகைள	அறிந்தவன்	அல்லன்.
தான்	கற்ற	கல்வியால்	தைல	நிமிர்ந் 	நடக் ம்	 லவன்	இவன்.	இவன்	வந்த
ேநாக்கத்ைத	அறியா ,	நீ	இவைனக்	ெகால்ல	 ய தல்	ெகா ஞ்	ெசயலா ம்.”
என்றார்.	அரச ம்	அச்ெசயல்	தவிர்ந்தான்.	

உைற ர்	 ற் ைக	நலங்கிள்ளிக்ேக	ெவற்றி	அளித்தெதன்ப 	ெதரிகிற .
என்ைன?	நலங்கிள்ளி	உைற ைர	ஆண் வந்தான்,	அதைனத்	தைலநகராகக்
ெகாண் ந்தான்	என் 	 றப்பாட் 	68	 றலாம்	என்க.	ேம ம்,	ெந ங்கிள்ளி
நலங்கிள்ளி டன்	ேபாரிட	ஆற்றா ,	பலவா 	 யன் ,	இ தியில்	‘காரியா ’	என்ற
இடத்தில்	(ேபாரிட் )	இறந்தான்	என்ப 	ெதரிகிற .	அதனால்	அவன்
‘காரியாற் த்	 ஞ்சிய	ெந ங்கிள்ளி’	எனப்பட்டான்.[ றிப் 	1][6]	

பாண் ய டன்	ேபார்:	நலங்கிள்ளி	தன்	ஆட்சிக்	காலத்தில்	பாண் ய டன்
ேபாரிட்டான்	என்ப 	ெதரிகிற .	பாண் ய	நாட் ல்	அரண்	மிக்க	வலிய
ேகாட்ைடகள்	ஏ 	இ ந்தன.	நலங்கிள்ளி	அவற்ைறக்	ைகப்பற்றி,	அவற்றில்
தன்	 லிக்	 றிையப்	ெபாறித்தான்.	

ெப 	வீரன்:	இவன்	எப்ெபா ம்	ேபார்க்களத்திலி ந் 	வந்தவன்;	பைகவர்
அஞ்சத்திக்க	ேபார்களிற்	ெப ங்களிப் க்	ெகாண்டவன்;	ேபார் ைனயிற்றான்
பாணர்	 தலிேயார்க் ப்	பரிசளித்தவன்;[7]	இவனிடம்	சிறந்த	கடற்பைட	இ ந்த :
திைரப்	பைட	இ ந்த 	:	இவன்	ேதர்மீ 	ெசல் ம்	பழக்கம்	உைடயவன்.

[8]	இவன்	காலாட்பைடகள்	 வைகப்ப ம்.	 ரசிப்பைட,	இைடயணிப்பைட,
இ தியணிப்பைட	என்பன.[9]	அைவ	ேபா க் ப்	ேபா ம்	ெபா 	 தற்	பைட
பைன ங்ைகத்	தின் ம்.	இைடயணிப்பைட,	பனம்	பழத்தின்	கனிைய	 க ம்;
இ தியணிப்பைட	 டப்பட்ட	பனங்கிழங்ைகத்	தின் ம்,	அஃதாவ ,	 சிப்பைட
தலிேல	அ ப்பப்ப ம்;	அ ேவ	ெசய்விைனைய	 த் வி ம்.	தவறின்

பிற தான்	இரண்டாம்	பைட	அ ப்பப்ப ம்.	இந்த	இரண் ற் ம்	இைடப்பட்ட
காலேம	 ங் 	பழமா ம்	காலம்	ஆ ம்.	இரண்டாம்	பைட ம்	தவ மாயின்
ஈற்றணிப்பைட	பின்னேர	அ ப்பப்ப ம்.	இவற்றிற் 	இைடப்பட்ட	காலேம	பனம்பழம்
பனங்கிழங்காக	மா ம்	காலம்	என்ன	அழகிய	 ட்பமான	க த் ![10]	இதனால்
நலங்கிள்ளியின்	ேபார்த்திறம்	பற்றிய	அறிைவ	நன்கறியலாம்	அன்ேறா?	பைடகைள
ன்னேர	ெகாண் 	 வித் 	வீணாக் ம்	வினைரப்	ேபாலன்றித்	ேதைவ

உண்டாயின்,	ஒவ்ெவா 	பைடயாக	அ ப் தல்	நன் ைறேய	அன்ேறா?	

ேபரரசன்:	இவன்	கடற்பைட	ைவத்தி ந்தான்	என்பதா ம்	எப்ெபா ம்
ேபார்க்களேம	இடமாகக்	ெகாண்டவன்	என்பதா ம்	இவன்	ேபரரசன்	என்ப ம்,
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பைகவைர	அடக் தலிேல	கண் ம்	க த் மாக	இ ந்தான்	என்ப ம்	அறியக்
கிடக்கின்றன.	இதைன,	

“சிறப் ைடய	 ைறைமயால்	ெபா ம்	இன்ப ம்	அறத்தின்	பின்ேன	ேதான் ம்
காட்சி	ேபாலச்	ேசர,	பாண் யர்	 ைடகள்	இரண் ம்	நின்	 ைடக் ப்	பின்ேன
ேதான் கின்றன.	நீ	பா 	வீட் ன்	கண்ேண	இ த்தைலேய	வி ம் கின்றைன
நகரின்	கண்	இ த்தைல	உடம்படாய்,	பைகவர்	ேகாட்ைடக்	கத கைளத்	தம்
ேகாட்டாற்	 த் ம்,	நின்	யாைனகள்	அடங்கி	இரா.	ேபார்’	என்ற டன்

கலித் த்	 ள் ம்	நின்மறவர்	ேபார்	இன்றி	வா யிரார்.	ஆதலின்	கீழ்க்கடல்
பின்னதாக	ேமல்	கடலின 	அைல	நின்	 திைரயின்	 ளம்ைப	அைலப்ப	வலமாக
ைறேய	நீ	வ ைவேயா	என் 	வடநாட்டரசர்	ஏங் கின்றனர்.”[11]	

என் 	ேகா ர்கிழார்	பா ள்ள 	ெகாண் ம்	அறியலாம்.	ேகா ர்	கிழார
ற்றால்,	இவன்	ேபரரசன்	என்ப ம்,	வடநாட்டரச ம்	அஞ்ச்த்தக்க	நிைலயில்

இ ந்தவன்	என்ப ம்	ெதளி றத்	ெதரிகின்றன	அல்லவா?	இச்ேசாழன்,	விறலியர்
விற் 	விைலயாகப்	ெப க	என் 	மாடத்ைத ைடய	ம ைரைய ம்	த வன்,”

என் 	ேகா ர்	கிழார்	 றினார்.[12]எனின்,	நலங்கிள்ளி	ேபரரசன்	என்பதில்
ஐய ண்ேடா?	‘பைகவைர	ெவன்ற	மா பாட்டால்	மிக்க	ெசல்வத்ைத ைடய
ேதர்வண்	கிள்ளி’	என் 	இவைனத்	தாமப்பல்	கண்ணனார்[13]பாராட் ள்ளைம ம்
இவன்	ேபரரசன்	என்பைத	உணர்த் கிறதன்ேறா?	‘நலங்கிள்ளியின்	பைடகள்
இடமகன்ற	உலகத் 	வல ைறயாகச்	 ழ்ந் ,	மன்னைர	வலிெக த்த
ேமம்பாட்ைட ைடய .	‘அவன்	உலகம்	காக் ம்	அரசன்’	என் 	ஆலத் ார்	கிழார்
பாராட் யி த்தல்	காண்க.[14]	
லவன்:	இப்ேபரரசன்	தமிழ்ப்	 லைம	நிரம்பியவன்	என்ப 	இவன 	பாடல்
ெகாண் 	உணரலாம்.	அதன்	ெசந்தமிழ்	நைட,	ெபா ட்	ெசறி ,	உவைம	நயம்
இன்ன	பிற ம்	 ைவத்தற் 	உரியன.	ெந ங்கிள்ளிையப்	ெபா ன்	ெசான்ன
வஞ்சினப்	பாடல்	அ .	அதன்	ெபா ள்	 ன்னேர	ெகா க்கப்	ெபற்ற .	பாடல்
றப்பாட் ல்[15]	கண் 	மகிழ்க.	
ரவலன்:	இவன்	ேகா ர்	கிழார்,	உைற ர்	 கண்ணன்	சாத்தனார்,	ஆலத் ார்
கிழார்	 தலிய	 லவர்	ெப மக்கைளப்	பாராட் 	ஊக்கிய	வள்ளல்;	பாணர்,	 த்தர்,
விறலியர்	 தலிேயாைர ம்	பா காத் ,	அவர்	வாயிலாக	இைசத்	தமிைழ ம்,
நாடகத்	தமிைழ ம்	நல ற	வளர்த்த	தமிழ்ப்	ெப மகன்	ஆவன்.	“நம
ற்றத்தின 	அ கலத்ைத	நிைறக் ம்	ெபா ட் 	விைலயாகக்	ெகா 	கட் ய

வஞ்சிமாநகைர ம்	த வன்;	‘விறலியர்	 விற் 	விைலயாகப்	ெப க’	என்
மாடத்ைத ைடய	ம ைரைய ம்	த வன்;	ஆதலின்,	நாெமல்லாம்	அவைனப்
பா ேவாம்,	வாரீர்	பரிசில்		மாக்கேள,”[16]	என் 	பஞ்சிலைரப்	 ரவலன்	பால்
அைழக் ம்	ேகா ர்கிழார்	பாடல்	இவன 	வள்ளன்	ைமைய	விளக்கப்
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ேபா மன்ேறா?	

லவர்	அற ைர:	ேபாரில்	சிறந்த	நலங்கிள்ளிக் 	 கண்ணன்	சாத்தனார்
அளித்த	அற ைர	சாலச்	சிறந்ததா ம்.	அதன்	 க்கம்	பின்வ மா :	

“என்	இைறவ,	ேசட்ெசன்னி	நலங்கிள்ளி,	உலகில்	ேதான்றி	மைறந்த	மன்னர்
பலராவர்.	அவ ள்	உைர ம்	பாட் ம்	உைடேயார்	சிலேர.	வளர்ந்த 	 ைறத ம்,
ைறந்த 	வளர்த ம்,	பிறந்த 	இறத்த ம்,	இறந்த 	பிறத்த ம்	கல்வியால்

அறியப்படாத	மடேவாைர ம்	அறியக்	காட் 	அறிைவ	ஊட் 	வ ம்	 லவைர	என் ம்
காப்பாயாக.	நீ	நல்ல	வளநாட் ற் த்	தைலவன்.	ஆதலால்,	அறம்,	ெபா ள்,	இன்பம்
என் ம்	 ன்ைற ம்	நீ	ெபற் 	வாழ்வாயாக	நின 	நாேளாலக்கம்	நின்ைனத்	ேத
வ ம்	பாண்	மக்களால்	 ழ்வதா க,	பிற 	நின 	மார்பம்	நின்	உரிைம	மகளிர்
ேதாள்	 ழ்வதா க:	நின்	அரண்மைன	 ற்றத்தில்	 ர 	அதிரத்	தீேயாைர
ஒ த் .	நல்ேலாைர	அ ள்	ெசய் 	வ ம்	 ைறைய	இனி ம்	கைடப்பி ப்	பாயாக.
'நல்விைன	நலம்	பயக் ம்	தீவிைன	தீைம	பயக் ம்’	என்பைத	ம ப்பவர்	உறைவ	நீ
நாடா	ெதாழிவாயாக	நின்ைன	நா வ ம்	எளியார்க் 	உதவி	ெசய் ம்	இயல்
என் ம்	நின்பால்	நிைலப்பதாக,	நீ	பா காத்த	ெபா ள்	நின்	 கழிடத்ததாக”	
இப் லவர்	ெப மான்	ெபான்ெமாழிகள்	அவன்	உள்ளத்ைத	உ க்கின.	இவேர
அன்றிக்	ேகா ர்	கிழா ம்	 ற் ைகயிட்ட	காலங்களில்	எல்லாம்	அறி ைர	 றித்
ெத ட் ள்ளைம	ேமேல	 றப்	ெபற்ற .	நற் ணங்கள்	ஒ ங்ேக	ெபற்ற
நலங்கிள்ளி,	இப்	ெப மக்கள்	அறி ைரப்ப 	நடந் 	வந்தான்	என் 	நாம்
எண் வதில்	பிைழ	ஒன் ம்	இல்ைல.	
அக்காலச்	ெசய்திகள்	சில	:	‘ஞாயிற்றின 	வீதி ம்	அந்த	ஞாயிற்றின்	இயக்க ம்
அவ்வியக்கத்தாற்	 ழப்ப ம்	பார்வட்ட ம்	காற் 	இயங் ம்	திக் ம்,	ஒர்
ஆதார ம்	இன்றித்தாேன	நிற்கின்ற	ஆகாய ம்	என் 	ெசால்லப்பட்ட	இவற்ைற
ஆண்டாண் 	ேபாய்	அளந் 	அறிந்தவைரப்	ேபால	நா ம்	இத் ைண	அளைவ
உைடயன	என் 	ெசால் ம்	கல்விைய	உைடயவ ம்	உளர்.’[17]	........	இக் ற்றால்,
அக்காலத்தில்	விண் ரல்	அறிஞர்	இ ந்தனர்	என்பைத	அறியலாம்.	நா ம்	தம்
கல்விைய	வளர்த் 	வந்த	ேபரறிஞர்	இ ந்தனர்	என்பைத	உணரலாம்.	

‘ ம் டேன	ேமல்	 ரிக்கப்பட்ட	பாைய	மாற்றாமல்	அதன்	ேமல்	பாரத்ைத ம்
பறியாமல்	ஆற் கத் ப்	 ந்த	ெபரிய	மரக்கலத்ைதப்	பரதவ ம்,	அளவ ம்
தலாகிய	த தி	இல்லாேதார்	தம்	 லத்திற் 	இைடயாகிய	ெப வழிக்கண்ேன

ெசாரி ம்	கடலால்	வ ம்	பல	பண்டத்ைத ைடய	நாட்ைட	உைடயாய்!’[18]	............
இதனால்,	நலங்கிள்ளியின்	காலத்தில்	நடந் 	வந்த	கடல்	வாணிகம்
இத்தன்ைமத்ெதன்பைத	ஒ வா 	அறியலாம்	அன்ேறா?	
‘ைகவல்ேலானால்	 ைனந் 	ெசய்யப்பட்ட,	எ திய,	அழ 	ெபா ந்திய
அல்லிப்பாைவ	‘அல்லியம்’	என் ம்	 த்ைத	ஆ ம்’[19]	.....	இதனால்,
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ஒவியக்கைல	ேசாணாட் ல்	இ ந் 	வந்தைம	அறியலாம்,	 த் 	வைககள்	பல
இ ந்தன;	அவற்றில்	அல்லியம்	என்ப 	ஒன் 	என்ப ம்	அறிந்தின் றலாம்.	
‘பலர்	 ஞ்ச ம்	தான்	 ஞ்சான்	உல 	காக் ம்’[20]	என்பதனால்,	நலங்கிள்ளி
அரசியல்	ெபா ப்ைப	அ த்தமாக	உணர்ந்த	ெசங்ேகால்	அரசன்	என்ப
ெசவ்விதின்	விளங் ம்	அன்ேறா?	

தம்பி	மாவளத்தான்:	இவைனப்பற்றி	விவரமாக	ஒன் ம்	ெதரியவில்ைல.	இவன்
தாமப்பல்	கண்ணனார்	என்ற	 லவைர	ஆதரித்த	வள்ளல்,	ஒ நாள்	இவன்
அவேரா 	வட்டா னான்.	அவன்	ைககரப்ப,	இவன்	ெவ ண்டான்;	வட்ைட
அவர்மீ 	வீசி	எறிந்தான்.	உடேன	அவர்	ெவ ண் ,‘நீ	ேசாழன்	மரபினன்	அல்ைல;
அம்மரபில்	வந்தி ப்பின்	நீ	இங்ஙணம்	ெசய்யாய்’	எனக்க ந்தனர்.	அ ேகட்ட
மாவளத்தான்	தான்	சினத்திற்	ெசய்த	சி 	ெசயைல	எண்ணி	வ ந்தி	நாணி
நின்றான்.	அவன 	உள்ள	நிைலைய	நன் 	உணர்ந்த	 லவர்,	தாம்	அவைன
ெவ ண் 	 றியதற் 	வ ந்தி,	அவைனத்	ேதற்றி	மகிழ்வித்தார்.
இந்நிகழ்ச்சிைய	அப் லவேர	அழகாகப்	பா ள்ளார்.[21]	
	

1.	 ↑	Vide	the	Author's	article	in	‘Tamil	Polil’.	1937-38,	pp.31-34.	
2.	 ↑	 றம்	ெச,	27-33,	43-45,	47,	68,	73,	75,	225	382,	400.	
3.	 ↑	அகம்	73.	
4.	 ↑	 றம்,	44.	
5.	 ↑	 றம்	45.	
6.	 ↑	 றம்	33.	
7.	 ↑	 றம்	33.	
8.	 ↑	 றம்	382.	
9.	 ↑	 றம்	225.	
10.	 ↑	 றம்	225.	
11.	 ↑	 றம்	31.	
12.	 ↑	 றம்	32.	
13.	 ↑	 றம்,	43.	
14.	 ↑	 றம்,	225.	
15.	 ↑	 றம்,	73	
16.	 ↑	 றம்	32.	
17.	 ↑	 றம்	30.	
18.	 ↑	 றம்	
19.	 ↑	 றம்	33.	
20.	 ↑	 றம்	400.	
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21.	 ↑	 றம்,	43.	
1.	 ↑	இவைனக்	கி.பி.	2ஆம்	 ற்றாண் ல்	இளங்கிள்ளிேயா 	ெபா தவன்

எனச்	சிலர்	தவறாகக்	க தி	எ தி ள்ளனர்.	இதற் க்	காரியாற் ப்	ேபாைரப்
பற்றிய	மணிேமகைல	அ களிற்	சான்றில்ைல	என்ப 	அறியற்பால .	
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9.	������	�����
ன் ைர:	இவன்	 ன்ெசான்ன	நலங்கிள்ளி,	ெந ங்கிள்ளி	ஆகியவர்க்

அ த் 	இ ந்த	ெபரிய	அரசன்	ஆவன்.	என்ைன?	அவ்வி வைர ம்	பா ய	 லவர்
பல ம்	இவைன	ேநரிற்	பா யி த்தலின்	என்க.	இவன்	உைற ைர
அரசி க்ைகயாகக்	ெகாண் 	ஆண்டவன்.[1]	இவைனப்	 லவர்	ஒன்பதின்மர்	18
பாக்களிற்	பா ள்ளனர்.	இவைன	அகநா ற்றில்	ஒர்	இடத்தில்	நக்கீரர்
றித் ள்ளார்.[2]	இவைனப்	பற்றிய	பாடல்களால்	இவன்	சிறந்த	ேபார்	வீரன்,

சிறந்த	 லவன்,	 லவைரப்	பற்றிய	 ரவலன்,	கரிகாலன்	நலங்கிள்ளி	ேபான்ற	ேசாழப்
ேபரரசன்	என்பன	எளிதிற்	 லனாகின்றன.	

ேபார்ச்	ெசயல்கள்:	இவன்	ெசய்த	ேபார்கள்	பல	என்ப 	பல	பாடல்களால்
விளங் கிற .இடம்	 றிக்காமேல	பல	பாடல்கள்	ேபார்கைளக்	 றிக்கின்றன;
இவன்	பைகவர்	அரண்கள்	பலவற்ைற	அழித்தவன்;	அரசர்	ெபான்	ம டங்கைளக்
ெகாண் 	தனக் 	வீரக்கழைலச்	ெசய் 	ெகாண்டவன்,[3]	எட் த்	திைச ம்	எரி
ெகா த்திப்	பல	ேக கள்	நிகழப்	பைகவர்	நாட்ைட	அழித்தவன்;	காற் டன்	எரி
நிகழ்ந்தாற்	ேபான்ற	ெசலைவ ைடய	ேபாரில்	மிக்கவன்.[4]	ேவந்தர 	பா
வீட் ன்கண்	 திப்	பரப்பின்	கண்ேண	யாைனையக்	ெகான் 	 லாைல ைடய
ேபார்க்	களத்ைத	உண்டாக்கிய	ேபார்	ெசய் ம்	பைடைய	உைடயவன்.[5]	மண் ய
ேபாரில்	எதிர்	நின் 	ெவல் ம்	பைடைய ம்	திண்ணிய	ேதாள்கைள ம்	உைடயவன்;
[6]	வாள்	வீர ம்	யாைன ம்	 திைர ம்	உதிரம்	ெகாண்ட	ேபார்க்களத்தில்	மாய,
நாேடா ம்	அைமயானாய்,	எதிர்நின் 	ெகான் 	நம க் 	நல்வி ந்தளித்தவன்.
[7]	

க ர்	 ற் ைக:	இவன்	ெசய்த	பல	ேபார்களில்	க ர்	 ற் ைக	ஒன்றா ம்.
இவன்	தன்	பைடக டன்	க ைர	 ற்றிப்	ேபார்	ெசய்தான்.	ேசர	மன்னன்	க ர்
அர க் ள்	இன்பமாகக்	காலம்	கழித் 	வந்தான்.	அவன்	வீர	மானம்	அற்றவன்.
கிள்ளி	வளவன்	விேண	ேபாரிடைலக்	கண் 	வ ந்திய	ஆலத் ார்	கிழார்	என்ற
லவர்	அவைன	ேநாக்கி,	“நின்	பைடகள்	ெசய் ம்	ேகட்ைட	நன் 	உணர்ந் ம்	ேசர
மன்னன்	மானம்	இன்றித்	தன்	ேகாட்ைடக் ள்	இனிதாக	இ க்கின்றான்.	அவன்
ேபா க் 	வரவில்ைல.	நீ	மானமற்ற	அவ டன்	ெபா வதில்	என்ன	சிறப்
உண்டா ம்?	நீ	ெவன்றா ம்	ஒன்ேற	அவைனக்	ெகான்றா ம்	ஒன்ேற.
எச்ெசயலா ம்	நினக் ப்	ெப ைம	வ ெமன்ப 	விளங்கவில்ைல.”[8]	
என் 	 கத்தால்,	ேசர	அரசன 	மானமின்ைமைய ம்	கிள்ளிவளவன
ஆண்ைமைய ம்	விளக்கினார்.	பின்னர்ச்	ேசரன்	ேதாற்றான்ேபா ம்!	என்ைன?	

“இமய	மைலயின்கண்	 ட்டப்பட்ட	காவலாகிய	வில்	ெபாறிைய ம்	சிறந்த
ேவைலப்பாடைமந்த	ேதைர ம்	உைடய	ேசரன்	அழிய	அவன 	அழிவில்லாத
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க ைர	அழிக் ம்	நின 	ெப ைம	ெபா ந்திய	வலிய	தாைள	எங்ஙனம்
பாடவல்ேலன்?”[9]	என் 	கிள்ளிவளவைன	மாேறாக்கத் 	நப்பசைலயார்
பா ள்ளதால	என்க.	
மைலயமா டன்	ேபார்:	மைலயமான்	என்பவன்	தி க்ேகாவ ைரத்
தைலநகரமாகக்	ெகாண்ட	மைலநாட் த்	தைலவன்.	இந்த	மைலயமான்	மரபினர்
கி.பி.13-ஆம்	 ற்றாண் 	வைர	தமிழக	வரலாற்றில்	இடம்	ெபற் ள்ளனர்.
இவர்கள்	சங்க	காலம்	 தேல	ேசாழர்	ேபரரசிற் 	உட்பட்டவராவர்.	அங்ஙனம்
இ ந் ம்,	கிள்ளிவளவன்	காலத் 	மைலயமான்	எக்காரணம்	பற்றிேயா	ேசாழன
சீற்றத்திற் 	ஆளானான்.	அதனால்	கிள்ளிவளவன்	அவைன	என்ன	ெசய்தான்
என்ப 	விளங்கவில்ைல;	ஆயின்	அவன்	மக்கள்	இ வைர ம்	சிைறப்	பி த் க்
ெகாணர்வித்தான்;	அவர்கைள	யாைனயால்	இடறச்	ெசய்யத்	தீர்மானித்தான்.
இஃ 	அக்காலத் த்	தண்டைன	வைககளில்	ஒன்றாக	இ ந்த .	

இந்தக்	ெகா ஞ்	ெசயைலக்	ேகா ர்	கிழார்	அறிந்தார்.	அவர்	மைலயமான
அறச்ெசயைல	நன்கறிந்தவர்;	அவ்வள்ளல்	மக்கட் 	ேநர	இ ந்த
ெகா ந் ன்பத்ைதப்	ெபாறாதவராய்ச்	ேசாழைனக்	 கி,	
“நீ,	ஒ 	 றாவின்	 ன்பம்	நீக்கத்	தன்	உயிர்	ெகா த்த	ேசாழன்	மரபில்	வந்தவன்.
இப்பிள்ைளகள்	 லவர்	வ ைமையப்	ேபாக் ம்	மரபில்	வந்தவர்கள்.	இவர்கள்
யாைனையக்	கா ன்வைர	அச்சத்தால்	அ க்	ெகாண் ந்தனர்;
யாைனையக்	கண்ட டன்	தம்	அ ைகைய	நி த்தி	வியப்பால்	அதைன	ேநாக்கி
நிற்கின்றனர்;	அப் திய	இடத்ைதக்	கண் 	அஞ்சி	இ க்கின்றனர்.	நீ	இதைனக்
ேகட்டைனயாயின்,	வி ம் வைதச்	ெசய்வாயாக.”[10]	
என் 	உைறக்க	உைரத்தார்.	பிற 	நடந்த 	ெதரியவில்ைல.	

பாண் ய	நாட் ப்	ேபார்:	கிள்ளிவளவன்	பாண் ய	 டன்	ேபார்	ெசய்தான்.	ேபார்
ம ைரயில்	நடந்த .	பாண் யன்	தாைனத்	தைலவன்	பைழயன்	மாறன்	என்பவன்.
ேசாழன்	ெவள்ளம்	ேபான்ற	தன்	ேசைன டன்	ேபாரிட்டான்.	எனி ம்,	அப்ேபாரில்
ேதாற்றான்.	அவ ைடய	 ரவிக ம்,	களி க ம்	பாண் யன்	ெபற்ற	இந்த
ெவற்றிையக்	கண்ட	ேகாக்ேகாைத	மார்பன்	(ேசரமான்	ேகாக்ேகாைத	மார்பன்?)
மகிழ்ச்சி	அைடந்தான்.	

இந்தச்	ெசய்திைய	நக்கீரர்	அகநா ற் ப்	பாடல்	ஒன்றில்	 றித் ள்ளார்.
[11]	கிள்ளிவளவன்	இப்ேபாரில்	ெவற்றி	ெபற்றி ப்பானாயின்,	அவைனப்	பற்றிய	18
பாடல்களில்	ஒன்றிேல ம்	 றிக்கப்	ெபற்றி ப்பான்.	அவைனப்	பா ய	 லவர்
ஒன்பதின்ம ள்	ஒ வேர ம்	இதைனக்	 றியாைம	ஒன்ேற,	அவன்	பாண் ப்
ேபாரில்	ேதாற்றி த்தல்	ேவண் ம்	என்பைத	வலி த் கிற .	கிள்ளிவளவன்
இறந்த	பிற ம்	அவைனப்	 லவர்	நால்வர்	பா ள்ளனர்.	அப்பாடல்களி ம்	பாண் ப்
ேபார்	 றிக்கப்பட் ல .	இவற்ைற	ேநாக்கக்	கிள்ளிவளவன்	பாண் 	நாட் ப்	ேபாரில்
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ேதாற்றானாதல்	ேவண் ம்	என்ப 	ெதரிகிற .	கரிகாலன்	ஏற்ப த்திய	ேசாழப்
ேபரரசிற் த்	தன்ைனப்	ேபால	உட்பட் ந்த	பாண் யன்,	அக்கரிகாலன்	மரபில்	வந்த
கிள்ளிவள	வைனத்	ேதாற்க த் த்	தன்	ஆட்சி	ெபற்றைதக்	கான	(ேசரமான்)
ேகாக்ேகாைத	மார்பன்	மகிழ்ந்தனன்	என்ப 	இயல்ேப	அன்ேறா?	
ேசரநாட் ப்	ேபார்:	இத் டன்,	இச்ேசாழன்	‘ ள ற்றத் த்	 ஞ்சிய
கிள்ளிவளவன்’	என	இறந்தபின்	ெபயர்	ெபற்றான்.	‘ ள ற்றம்	என் ம்	இடத்தில்
இறந்த’	என்ப 	இதன்ெபா ள்.	 ள ற்றம்	என்ப 	ேசரநாட் ல்	உள்ளேதார்	ஊர்.
இவன்	ேசரேனா 	ெசய்த	ேபாரில்	இறந்தானாதல்	ேவண் ம்[12]	என்ப
ெதரிகிறதன்ேறா?	

:	இவன்	பல	இடங்களிற்	ேபார்	ெசய்தான்;	க ைர	ஆண்ட	ேசர	மன்னைன
தலில்	தாக்கினான்;	மைலயமாைனப்	பைகத் க்	ெகாண்டான்'	என்ற
ற்ெசய்திகைள ம்	இவற்ேறா 	ேநாக்க,	இவன 	ஆட்சிக்	காலத்தில்,	கரிகாலன்

கால தற்	சிற்றரசரான	அைனவ ம்	தம்மாட்சி	ெபற	 ைனந்தனர்	என்ப ம்,
இ தியில்	ெவற்றி	ெபற்றனர்	என்ப ம்	ெதளிவாக	விளங் கின்றன.	

இைவ	அைனத்ைத ம்	சீர் க்கின்,	கரிகாலன்	உண்டாக்கிய	ேசாழப்	ேபரர
கிள்ளிவளவன்	காலத்தில்	 ங்கிவிட்ட 	என்ப 	நன் 	விளங் தல்	காண்க.	
கிள்ளிவளவன்	ேபரரசன்:	தமிழ்நாட் ற் 	உரியராகிய	 ேவந்த ள் ம்	‘அர ’
என்பதற் 	உரிய	சிறப் ைடய 	கிள்ளிவளவன்	அரேச[13]	என் 	ெவள்ைளக்

நாகனார்	ெவளிப்ப த் வதிலி ந் ,	இவன்	அக்காலத்தில்	தைலைம
ெபற்றி ந்த	தன்ைமைய	நன்கறியலாம்.	“ெசஞ்ஞாயிற்றின்	கண்	நில
ேவண் ம்,	ேவண் ய	ெபா ைள	உண்டாக் ம்	வலிைம	உைடயவன்'[14]	என்
ஆ ர்	 லங்கிழார்	அைறந்தைம	அவன 	ேபரர த்	தன்ைமைய	அன்ேறா
லப்ப த் வ ?	மிக்க	ெபரிய	ேசைனைய ைடய	அறிஞர்	 கழ்ந்த	நல்ல
கைழ ம்	பரந்த	 டரிைன ம்	உைடய	ஆதித்தன்	வானத்தின்	கண்	பரந்தாெலாத்த
தைலைமைய	உைடய	ெசம்பியர்	மரபினன்	கிள்ளிவளவன்,	ெகா கள்
அைசந்தா ம்	யாைனகைள ைடய	மிகப்	ெபரிய	வளவன்[15]	என் 	ஐ ர்
டவனார்	அ ளிச்	ெசய்தைம	அறியற்பால .	

சிறந்த	ேபார்	விரன்:	இவன்	ெசய்த	பல	ேபார்கள்	 ன்னர்க்	 றிக்கப்பட் ள.	ெப ம்
பைடகைளக்	ெகாண்ட	இவேன	சிறந்த	ேபார்வீரன்	என்ப ம்	 லவர்	ெசாற்களால்
அறியலாம்.	‘அ ஞ்சமம்	கடக் ம்	ஆற்றலன்’	என் 	இவைன	எ காட் ர்த்	தாயங்
கண்ணனார்[16]	பா ள்ள 	ேநாக்கத்தக்க .	

லவன்-நண்பன்:	கிள்ளிவளவன்	சிறந்த	 லவன்	என்ப 	இவன்	பா ய
றநா ற் ப்	பாடலால்	நன்கறியலாம்.	அங்ஙனேம	அப்பாடலால்,	இவன்	பண்ணன்
என்பானிடம்	ெகாண் ந்த	சிறந்த	நட் ம்	ெதரியலாம்.	அப்பாடலின்	ெபா ள்
பின்வ மா :	
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‘ப த்த	மரத்தினிடம்	பறைவகள்	 	ஒைசயி ம்.	அ 	ேபாலப்	பண்ணன்
வி தியில்	உண் யால்	உண்டாகிய	ஆரவாரம்	ேகட் க்	ெகாண்ேட	இ க் ம்.	மைழ
ெபய் ம்	காலத்ைத	ேநாக்கித்	தம்	 ட்ைடகைளக்	ெகாண் 	ேமட் 	நிலத்ைத
அைட ம்	சிற்ெற ம்பின்	ஒ ங் ப்	ேபாலச்	ேசாற் த்	திரைளையக்	ைகயில்
உைடயராய்	ெவவ்ேவ 	வரிைசயாகச்	ெசல்கின்ற	ெபரிய	 ற்றத் டன்	 ய
பிள்ைளகைளக்	காண்கின்ேறாம்.	அங்ஙனம்	ேகட் ம்	கண் ம்,	எம்பசி
வ த்தலால்,	பசி	ேநாய்	தீர்க் ம்	ம த் வன 	மைன	அண்ைமயில்	உள்ளேதா?
ேசய்ைமயில்	உள்ளேதா?	 ங்கள்’	என் 	இப்பாணன்	ேகட்கின்றான்.	பாணேர,
இவன்,	வ ைமையக்	காண்பீராக.	என்	வ ைம ம்	தீர்த் 	இவன்	வ ைம ம்
தீர்க்க	இ க்கின்ற	பண்ணன்,	யான்	உயிர்	வாழ்நாைள ம்	ெபற்
வாழ்வானாக”[17]	
இவ்வழகிய	பாடலில்,	கிள்ளிவளவன்	தன்	 லைமைய ம்	தன 	நண்பனாகிய
பண்ணன 	ெகாைடத்	திறத்ைத ம்	அவன்பால்	தான்	ெகாண் ந்த	சிறந்த
நட்ைப ம்	ஒ ங்ேக	விளங்கியி த்தல்	ப த் 	இன் றற்பால .	

ரவலன்:	இவைனப்	பா ள்ள	 லவர்	ஒன்பதின்மர்	ஆவர்.	அவர்	ஆலந் ர்
கிழார்’[18],	ெவள்ைளக் 	நாகனார்,[19]	மாேறாக்கத் 	நப்பசைலயார்,
[20]	ஆ ர்	 லங்கிழார்,[21]ேகா ர்கிழார்,[22]	ஆ ைற
மாசாத்தனார்[23]	ஐ ர்	 டவனார்,[24]	நல்	இைறயனார்,[25]	எ க் ட் ர்த்
தாயங்கண்ணனார்[26]	என்ேபாராவார்.	இவ ள்	ஆ ைற	மாசாத்தனா ம்
எ க் ட் ர்த்	தாயங்	கண்ணனா ம்	இவன்	இறந்த	பின்	வ ந்திப்	பா ய
ெசய் ட்கேள	 றப்பாட் ல்	இ க்கின்றன.	அவர்கள்	அவன்	உயிேரா ந்த	ெபா
கண் 	பா ய	பாக்கள்	கிைடத்தில.	இந்த	ஒன்பதின்மைர ம்	இவர்தம்
லைமயறிந் 	ேபாற்றிப்	பா காத்த	வளவன்	ெப ைமைய	என்ெனன்ப !	சிறந்த
ெகாைடயாளியாகிய	பண்ணைனத்	தன்	நண்பனாகப்	ெபற்றவ ம்	 லவர்
ஒன்பதின்மைரப்	பா காத்தவ மாகிய	இக்கிள்ளி	வளவன்,	தன்னளவில்	சிறந்த
ரவலன்	என்பதில்	ஐய ண்ேடா?	இவன்	இத்தன்ைமயனாக	இ ந்தைம	யாற்றான்
லவர்	ஒன்பதின்மர்	பா ம்	ேபற்ைறப்	ெபற்றான்,	அற ைர	பல	அைறயப்	ெபற்றான்;
இறந்த	பின் ம்	 லவர்	பாடல்கள்	ெகாண்டான்.	அவன்	இறந்தபின்	இவைனப்
பா யவர்,	ேமற் றித்த	ஒன்பதின்ம ள்	நால்வர்	ஆவர்.	அவர்	ேகா ர்	கிழார்,
மாேறாக்கத் 	நப்பசைலயார்,	ஐ ர்	 டவனார்,	ஆ ைற	மாசாத்தனார்
என்ேபாராவர்.	
இரவலர்க் 	எளியன்:	‘பானேன,	நீ	கிள்ளிவளவன 	ெகா ய	வாயிலில்	காலம்
பார்த் 	நிற்க	ேவண் வதில்ைல;	உடேன	உள்ேள	ேபாகலாம்’[27]	என் 	ஆலத் ார்
கிழார்	பாணைன	ஆற் ப்ப த்தைலக்	காண,	ேசாழன 	இரவலர்க்
எளியனாந்தன்ைம	இற்ெறன	இனி 	விளங் கிறதன்ேறா?	‘கலிங்க ம்
(ஆைட ம்)	ெசல்வ ம்	ேக ன்றி	( ைறவின்றி)க்	ெகா ப்பாயாக;	ெப ம,	நின்
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நல்லிைச	நிைனந் 	இங் 	வந்ேதன்;	நின்	பீ ெக 	ேநான்றாள்	பலவா
பா ேவன்”[28]	என்ற	நல்	இைறயனார்	பாடலில்,	இவன 	நல்லிைச	அவைர
வ மா 	ெசய்த 	என்பைத	ேநாக் க.	இதனால்,	இவன 	வள்ளற்றன்ைம ம்
இரவலர்க் 	எளியனாத்	தன்ைம ம்	நன் 	விளங் கின்றன.	இவன்	வந்த
லவர்க் ,	

“ெநய் றப்	ெபாரித்த	 ய் ைட	ெந ஞ் 	
மணிக்கலம்	நிைறந்த	மணனா 	ேதறல்	
பாம் ரித்	தன்ன	வான் ங்	கலிங்கெமா 	
மாரியன்ன	வண்ைமயிற்	ெசாரிந் 	
ேவனில்	அன்னஎன்	ெவப் 	நீங்க	
அ ங்கலம்	நல்கி	ேயாேன”[29]	
என்ப 	எ க்காட் ர்த்	தாயங்	கண்ணனார்	பாடலால்	இனி ணர	க்	கிடத்தல்
காண்க.	

லவர்	ைகய 	நிைல:	இப்ெப மகன்	அரசனாக	இ ந் ,	பல	ேபார்கள்	 ரிந் ,
லவர்	பலைரப்	ேபாற்றி,	எளியர்	பலைர	ஆதரித் ,	 த்தமிைழ	ஒம்பி
வளர்த்தைம	உன்னி	உன்னி,	இவன்	இறந்தெபா 	 லவர்	பா ய
பாக்கள்[30]	உள்ளத்ைத	உ க் வனவா ம்.	
“நமன்	ெவ ண் 	ேசாழன்	உயிைரக்	ெகாண் த்தல்	இயலா ;	அவன்
பா வாைரப்	ேபால	நின் 	ைகயால்	ெதா 	வாழ்த்தி	இரந்
உயிர்ெகாண்டானாதல்	ேவண் ம்”[31]	என்றார்	நப்பசைலயார்.	“அறிவற்ற	நமேன,
நா ம்	பலைரப்	ேபாரிற்ெகான் 	நினக் 	நல்	வி ந்தளித்த	 ரவலைனேய
அைழத் க்	ெகாண்ட	உன்	ெசயல்	விைதையேய	 ற்றி	உண்டார்	 டச்	ெசயைல
ஒத்ததா ம்.	இனி,	தினக் 	நா ம்	உண 	த வார்	யாவர்?”[32]	என்றனர்
ஆ ைற	மாசாத்தனார்.	“ேபரரசனாகிய	கிள்ளிவளவைனப்	 ைதக் ம்	தாழிைய,
ேவட்ேகாேவ,	என்ன	அள ெகாண் 	ெசய்யப்	ேபாகிறாய்?	அவன்	மிகப்
ெபரியவனாயிற்ேற”[33]	என	வ ந்தினர்	ஐ ர்	 டவனார்.	
“ ணதிைச	நின் 	 ட தற்	ெசலி ம்	
டதிைச	நின் 	 ண தற்	ெசலி ம்	

வடதிைச	நின் 	ெதன்வயிற்	ெசலி ம்	
ெதன்திைச	நின் 	 கா 	நீ ம்	
யாண் 	நிற்க	எள்ளியாம்!	
ேவண் ய	 ணர்ந்ேதான்	தாள்வா	ழியேவ!”[34]	
என் 	ைகயற் ப்	 லம்பினார்	ேகா ர்க்கிழார்.	

பாக்களால்	அறியத்த வன:	ேசாழவளநா 	ேவள்விகள்	மலிந்த	நா .
[35]	அக்காலத்ேத	அற ல்	ஒன் 	தமிழகத்ேத	இ ந்த .	அதைனப்	 லவர்
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நன்கறிந்தி ந்தனர்.[36]	உைற ர்	ேசாழர்	ேகாநகரம்	ஆதலின்,	அங்
அறங் றைவயம்	இ ந்த .[37]	ேகாட்ைட	மதிைலச்	 ழ	ஆழமான	அகழி
இ ந்த .	அதன்கண்	 தைலகள்	விடப்பட் ந்தன.	ஊர்	காப்பார்
இைடயாமத்தில்	விளக் 	எ த் க்	ெகாண் 	ஊர்	 ற்றிவ வ
வழக்கம்[38]	வரகரிசிையப்	பாலிற்	ெபய் 	அட்டேசாற் டன்	 யற்	கறிைய
உண்ட ம்	அக்கால	வழக்கம்.[39]இலக்கண	 ைறைம	நிரம்பிய	யாைழப்	பாணர்
ைவத்தி ந்தனர்.	அ 	ேதன்ேபான்ற	இனிய	நரம் த்	ெதாைடகைள	உைடய .
[40]	அரசர்	 தலாேனார்	உடைலத்	தாழியிற்	கவித்தல்	மர .[41]	நாள்ேதா ம்
அரசைனக்	காைலயில்	 யில்	எ ப்பல்	பாடகர்	ெதாழிலா ம்.[42]	பாம்பின்	சட்ைட
ேபான்ற	ெமல்லிய	ஆைடகள்	அக்காலத்தில்	தமிழ்	நாட் ற்	ெசய்யப்பட்டன.
[43]	கிள்ளிவளவன்	காலத்திற் 	 ற்பட்டெதா 	காலத்தி ந்த	ேசரன்	இமயமைல
மீ 	வில்ெபாறி	ெபாறித்தி ந்தான்?[44]	இச்ெசய்தி	நன் 	கவனித்தற் 	உரிய .
இச்ேசரன்	யாவன்?	இவன்	காலம்	யா ?	என்பன	ஆராய்தற் ரிய	ெசய்திகள்.
இைவ	ெபாய்யான	ெசய்திகளாக	இ த்தல்	இயலா .	என்ைன?	ேசாழைனப்
பாராட் ப்	பா ம்	 லவர்,	ேசரைனப்	பற்றிய	ெபாய்ச்	ெசய்திையச்	ேசாழன்	 ன் றத்
ணியார்	ஆதலின்	என்க.	 றவிற்காகத்	 ைல க்க	ேசாழன்,	 ங்ெகயில்	எறிந்த

ெதா த்	ேதாட்	ெசம்பியன்	என்பவர்	கிள்ளிவளவன்	 ன்ேனார்;	 ன்னவன்
அ ைடைமக் ம்	பின்னவன்	ெப 	வீரத்திற் ம்	 ட்டப்	ெபற்றனர்.	
	

1.	 ↑	 றம்,	69.	
2.	 ↑	அகம்,	346.	
3.	 ↑	 றம்,	40.	
4.	 ↑	அகம்	41.	
5.	 ↑	அகம்	69.	
6.	 ↑	 றம்,	226.	
7.	 ↑	அகம்	227.	
8.	 ↑	 றம்,	36.	
9.	 ↑	 றம்	39.	
10.	 ↑	 றம்	46.	
11.	 ↑	அகம்	349;	K.A.N.	Sastry’s	‘Cholas,’	Vol	1.p.54	
12.	 ↑	N.M.V.	Nattar’s	“Choals',	p.69.	
13.	 ↑	 றம்	35.	
14.	 ↑	 றம்	38.	
15.	 ↑	 றம்	228.	
16.	 ↑	 றம்,	397.	
17.	 ↑	 றம்	173.	
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18.	 ↑	 றம்	34,	36,	69	
19.	 ↑	 றம்	35.	
20.	 ↑	 றம்	37,39,226.	
21.	 ↑	 றம்	38,	40.	
22.	 ↑	 றம்	41,46,70,386.	
23.	 ↑	 றம்	227.	
24.	 ↑	 றம்	228.	
25.	 ↑	 றம்	363.	
26.	 ↑	 றம்	397.	
27.	 ↑	 றம்	69	
28.	 ↑	 றம்,	393	
29.	 ↑	 றம்	397	
30.	 ↑	 றம்	226,	227,	228,	386.	
31.	 ↑	 றம்	226.	
32.	 ↑	 றம்	227.	
33.	 ↑	 றம்	228.	
34.	 ↑	 றம்	386.	
35.	 ↑	 றம்	397.	
36.	 ↑	 றம்	34.	
37.	 ↑	 றம்	39.	
38.	 ↑	 றம்	37.	
39.	 ↑	 றம்	34.	
40.	 ↑	 றம்	69,70.	
41.	 ↑	 றம்	228.	
42.	 ↑	 றம்	397.	
43.	 ↑	 றம்	39.	
44.	 ↑	 றம்	37,38,46.	
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ன் ைர:	இவன்	உைற ைரக்	ேகாநகராகக்	ெகாண் 	ேசாணாட்ைட	ஆண்ட
அரசன்.	இவன்	நற் ணங்கட் 	இ ப்பிடமானவன்;	சிறந்த	தமிழ்ப் லவன்;
அறத்தின்	 ட்பங்கைள	உணர்ந் 	அறவழி	ஒ கிய	ெபரிேயான்,	ெபாத்தியார்
என்றவைர	அைவப்	 லவராகக்	ெகாண்டவன்;	கண்ணகனார்,	 ல்லாற் ார்
எயிற்றிய	னார்,	க ர்ப்	ெப ஞ்ச க்கத் ப்	 தநாதனார்,	பிசிராந்ைதயார்	என்ற
லவராற்	பாராட்டப்	ெபற்ற	ெப ந்தைகயாளன்.	

பழகா	நட் :	பாண் ய	நாட் ற்	பிசிர்	என்பேதார்	ஊர்	ஆ ம்.	அதனில்
ஆந்ைதயார்[1]	என்ெறா 	தமிழ்ப்	 லவர்	இ ந்தார்.	அவர்	ேசாழ ைடய
நல்லியல் கைளப்	பலர்	வாயிலாகக்	ேகட் ,	அவன்	மீ 	ேபரன் 	ெகாண்டார்;	தம்
பாராட்டைலப்	பலர்	வாயிலாகச்	ேசாழற் 	அறிவித் 	வந்தார்.	ேசாழ ம்	அவர
நட்ைப ம்	 லைமைய ம்	வல்லார்	வாய்க்	ேகட் ணர்ந் 	அவைர	மதித் 	வந்தான்.	

ஒ 	நாள்	பிசிராந்ைதயார்	ேசாழைன	நிைனந் 	அன்னச்	ேசவைல	விளித் ப்
பா ய	பாட் 	அவர 	நட்பிைன	நன் 	விளக் வதா ம்.	

“அன்னச்	ேசவேல!	அன்னச்	ேசவேல!	எம்	அண்ணல்	தன்	நாட் ைனத்	தைலயணி
ெசய் ம்	தி கம்	ேபால்	மதியம்	விளங் ம்	மாைலப்	ெபா தில்	யாம்	ெசயலற்
வ ந் கின்ேறாம்;	நீதான்	 மரிப்	ெப ந் ைறயில்	அயிைர	ேமய்ந் 	வடதிைசக்
கண்ணதாகிய	இமய	மைலக் ச்	ெசல்ைவயாயின்,	இைடயில்	உள்ள	ேசாணாட்ைட
அைடக	உைற ரின்	கண்	உயர்ந் 	ேதான் ம்	மிாடத்தினிடத்ேத	நின்	ெபைடேயா
தங்கி,	வாயிற்	காவலர்க் 	உணர்த்தி	விடாேத	தைடயின்றிக்	ேகாவிலிற்	 க,	எம்
ேகாவாகிய	கிள்ளி	ேகட்க,	‘யான்	பிசிராந்ைதயின்	அ ைற	எனக்	 க,	அவன்
உடேன	நின்	ேபைட	அணி	ையத்	தன்	அணிகலம்	த வன்.”[2]	

தந்ைத ம்	மக்க ம்:	ேகாப்ெப ஞ்	ேசாழன்	நல்லியல் கட் 	மாறாக	அவன்
மக்கள்	தீய	இயல் கைளப்	ெபற்றி ந்தனர்.	அவர்கள்	தந்ைதயாண்ட	ேபரரசின்	சில
ப திகைள	ஆண் வந்தனர்(?).	அவர்கள்	தந்ைதக் க்	கீழ்ப்ப யவில்ைலேயா
அல்ல 	தந்ைதைய	ெவன் 	தாேம	 	நாட்ைட ம்	ஆள	விைழந்தனேரா
அறிேயாம்.	ேகாப்ெப ஞ்	ேசாழன்	ெப ம்	பைட டன்	தன்	மக்கள்	மீ 	ேபார்	 ரியச்
ெசன்றான்.	

அந்நிகழ்ச்சிையக்	கண்ட	அைவப்	 லவராகிய	 ல்லாற் ார்	எயிற்றியனார்	என்ற
லவர்	ெப மான்	அரசைன	நல்வழிப்ப த்த	விைழந்தார்.	அவர்
ேகாப்ெப ஞ்ேசாழைன	ேநாக்கி,	

"பைகவைர	ெவல்ல	வல்ல	ேவந்ேத,	ேபரரசனாகிய	கிள்ளிேய,	நின் டன்	ேபார்
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ெசய்ய	வந்தவர்	நின்பைகவர்	அல்லர்,	நீ	உலைக	ெவ த் த்	ேதவர்	உலகம்	எய்த
பின்னர்	இவ்வரசாட்சிக் 	உரியவர்	அவேர	யாவர்.	இதைன	நீ	ெவன்ற	பின்னர்
இந்நாட்ைட	யா க் 	அளிப்ைப?	நீ	ேபாரில்	ேதாற்ற	பின்,	நின்	பைகவர்
இழக்கத்தக்க	பழிைய	உலகில்	நி த்தியவன்	ஆவாய்!	ஆதலின்,	நின 	மறன்
ஒழிவதாக	விண்ேணார்	வி ப் டன்	நின்ைன	வி ந்தாக	எதிர்ெகாள்ள	நல்விைன
ெசய்தல்	நல்ல 	அதற் 	விைரந் 	எ க	நின்	உள்ளம்	வாழ்வதாக”[3]	
என் 	உ க்கமாக	உைரத்தார்.	

அரசன்	வடக்கி த்தல்:	ேகாப்ெப ஞ்	ேசாழன்	நல்லியல் கள்	மிக்கவன்;	ஆதலின்,
அவன 	ேகாபம்,	 லவர்	அறி ைர	ேகட்டபின்,	இ ந்த	இடம்	ெதரியா 	ஒழிந்த .
அவன்	தன்	அரைசத்	தன்	மக்களிடம்	ஒப் வித் ,	அவரால்	தனக் 	ேநர்ந்த
பழிைய	நிைனத் 	நாணி	வடக்கி ந்தான்.	வடக்கி த்தல்	என்ப 	-	யாேத ம்
ஒ 	காரணம்	பற்றி	உயிர்	 றக்கத்	 ணிந்ேதார்	ஆற் 	இைடக் ைறேபா ம்

யெதா 	தனி	இடத் 	எய்தி,	வடக் 	ேநாக்கி	இ ந் ,	உண 	 தலியன
றந் ,	கட ட்	சிந்ைத டன்	உயிர்	வி வதா ம்.	இங்ஙனம்	வடக்கி ந்த	ேசாழன்

தான்	உணர்ந்த	அறெநறிச்	சாரத்ைதத்	தன்	நண்பர்க் 	உணர்த்த	வி ம்பிக்	கீழ்
வ மா 	 றினான்:	

அற ைர:	“ெதளிவற்ற	உள்ளம்	உைடேயார்,	‘அறத்திைனச்	ெசய்ேவாேமா,
ெசய்யாதி ப்ேபாேமா’	என் 	க தி	ஐயம்	நீங்காதவராகின்றனர்.	யாைன
ேவட்ைடக் ச்	ெசல்பவன்	யாைனைய ம்	எளிதிற்	ெப வன்,	காைட	ேவட்ைடக் ப்
ேபா பவன்	அ 	ெபறாமல்	ெவ ங்ைக டன்	தி ம்பி ம்	தி ம் வன்.	அதனால்,
உயர்ந்தவர்க் த்	தாம்	ெசய்த	நல்விைனப்	ப தியால்,	அதைன	 கர்தல்
உண்ெடனின்,	அவர்	இ விைன ம்	ெசய்யாத	உம்பர்	உலகில்	இன்பம்	 கர்த ம்

ம்.	இல்ைலயாயின்,	மாறிப்	பிறக் ம்	பிறப் 	இல்ைலயாக ம்	 ம்;	‘மாறிப்
பிறத்தேல	இல்ைல’	என் 	 வர்	உளராயின்,	இமயச்	சிகரம்	ஓங்கினாற்	ேபான்ற
தம 	 கைழ	நிைலநி த்தி	வைசயில்லாத	உடம்ேபா 	 நின் 	இறப்ப
சிறந்ததா ம்.	அதனால்	எவ்வாற்றா ம்	நல்விைன	ெசய்தேல	ஏற் ைடத் .”[4]	

எதிர்கால	உணர்ச்சி:	இங்ஙனம்	சிறந்த	அற ைர	 கன்ற	அரசர்	ெப ந்தைக	தன்
பக்கத்தில்	இ ந்த	சான்ேறாைரப்	பார்த் ,	“பாண் ய	நாட் ல்	ெந ந்ெதாைலவில்
உள்ள	பிசிர்	என் ம்	ஊைரச்	ேசர்ந்த	ஆந்ைதயார்	என்ற	என 	உயிர்	நண்பன்
இப்ெபா 	இங் 	வ வன்!”[5]	என்றனன்.	அ ேகட்ட	சான்ேறார்,	“பாண் ய
நாட் லி ந் 	ஆந்ைதயார்	இந்ெந ந்ெதாைல 	கடந் வ தல்	சாலா ”	என்றனர்.
அ ேகட்ட	அரசன்	நைகத் ,"நிைறந்த	அறிவிைன	உைடயீர்,	என்	உயிைரப்
பா காக் ம்	நண்பன்	நான்	ெசல்வம்	உைடய	காலத் 	வராதி ப்பி ம்
வ ைம ற்ற	இக்காலத் 	வந்ேததீ வன்.	அவன்	இனிய	 ணங்கைள	உைடயவன்
தன 	ெபயைரப்	பிறர்க் ச்	ெசால் ம்ெபா ,	'என்	ெபயர்	ேபைதைம ைடய
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ேசாழன்'	என் 	என 	ெபயைரத்	தனக் ப்	ெபயராகச்	ெசால் ம்	மிக்க	அன் பட்ட
உரிைம	உைடயவன்.	அவன்	ெமய்யாக	வ வன்;	அவ க் ம்	இடம்
ஒழி ங்கள்”[6]	என்றான்.	

ெபாத்தியார்	பாராட் ைர:	இங்ஙனம்	அரசன்	அைறந்த	சிறி 	ெபா திற் ள்
பிசிராந்ைதயார்	அங் த்	ேதான்றினார்;	அரசைனத்	தன்	மார்ேபா 	த விக்
ெகாண் 	உவைகக்	கண்ணிர்	ெப க்கினார்.	இந்த	அற் தத்ைதக்	கண்ட
ெபாத்தியார்	ெப வியப்ெபய்தி,	“தனக் ரிய	சிறப் கைள	ெயல்லாம்	ைகவிட்
இங்ஙனம்	அரசன்	வடக்கி த்தல்	என்ப 	நிைனக் ம்ெபா 	வியப்பிைன
உைடயதா ம்!	ேவற் 	ேவந்தன்	நாட் லி ந் 	விளக்கம்	அைமந்த	சான்ேறான்
கழ்	ேமம்பாடாக	நட்ேப	பற் க்	ேகாடாக	இத்தைகய	 ன்ப	காலத்தில்	வ வின்றி
இங் 	வ தல்	அதனி ம்	வியப் ைடய .	இப் லவன்	வந்ேத	தீ வன்	என்
ெசான்ன	ேவந்தன 	ெப ைம ம்	அவன்	ெசால்	ப தின்றாக	வந்தவன 	அறி ம்
வியக் ந்ேதா ம்	வியக் ந்ேதா ம்	வியப் 	எல்ைல	கடந் ள்ள ;	ஆதலால்,	தன்
ெசங்ேகால்	ெசல்லாத	ேதயத் ைற ம்	சான்ேறான 	ெநஞ்சத்ைதத்	தன்னிடத்ேத
உரித்தாகப்	ெபற்ற	 க ைடய	ெபரிேயாைன	இழந்த	இந்நா 	என்ன	 ன்ப

ங்ெகால்ேலா!	இ தான்	இரங்கத்தக்க !”[7]	என் 	 றி	வியப் ற்
வ ந்தினார்.	

என் ம்	இளைம:	ேசாழைனச்	 ழ	இ ந்த	சான்ேறார்	பிசிராந்ைதயாைர	ேநாக்கி,
‘உனக் 	யாண் 	பல	ஆகி ம்	நைரயில்லாதி க்கக்	காரணம்	என்ைன?’	என்
வியப்ேபா 	ேகட்டனர்.	அதற் ப்	 லவர்	 ன் வ டன்,	‘"ஐயன்மீர்,	ெப ைம
ெபா ந்திய	என்	மைனவி ம்	மக்க ம்	அறி 	நிரம்பியவர்.	ஏவலர்	என்	ெசாற்ப
நடப்பவர்!	எம 	பாண் யன்	 ைற	வ வா 	 கைளப்	பா காக்கின்றான்;	எம
ஊரில்	அறி 	ஒ க்கங்களால்	ேமம்பட் 	அடக்கத்ைதேய	அணிகலனாகக்
ெகாண்ேட	சான்ேறார்	பலர்	வாழ்கின்றனர்.இந்நான் 	காரணங்களால்	யான்	நைர
இன்றி	இ க்கின்ேறன்”[8]	என்றார்.	ேகட்ேடார்	வியந்தனர்.	
ஆந்ைதயார்	வடக்கி த்தல்:	ெமய்யன் ைடய	பிசிராந்ைதயார்
ேகாப்ெப ஞ்ேசாழ டன்	வடக்கி ந் 	உயிர்	விடத்	 ணிந்தார்.	இதில்
வியப்பில்ைல	அன்ேறா?	இதைனக்	கண்ட	கண்ணகனார்	என்ற	 லவர்.	
“ெபான் ம்	பவள ம்	 த் ம்	மணி ம்	நிலம்,	கடல்	 தலியவற்றில்	உண்டாவன.
இைவ	ஒன் க்	ெகான் 	ேசய்ைமய	ஆயி ம்,	அரிய	விைலயி ைடய	நல்ல
அணிகலன்கைளச்	ெசய் ம்ெபா 	அைவ	ஒரிடத் த்	ேதான்றினாற்ேபால
எப்ெபா ம்	சான்ேறார்	பக்கத்தினர்	ஆவர்.”[9]	

என்ற	ெபா ள்படத்தக்க	ைபந்தமிழ்ப்	பாவால்	பாராட் 	மகிழ்ந்தனர்.	
தனார்	பாராட் :	க ர்ப்	ெப ஞ்	ச க்கத் ப்	 தநாதனார்	என்ற	நல்லிைசப்
லவர்,	ேசாழர்	ெப மான்	வடக்கி த்தைலக்	கண் ,	“யாற் 	இைடக் ைற ள்
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ள்ளிப்பட்ட	மரநிழற்கண்	இ ந்த	உடம்பாகிய	 த்	தைசைய	வாட் ம்	வீரேன,
நின்	க த்திற்ேகற்ப	நின்ேனா 	வடக் 	இ ந்தார்	பலராவர்.	யான்	பிற்பட
வந்ேதன்.	நீ	என்ைன	ெவ ப்ைப	ேபா ம்!”[10]	எனக் றிவ ந்தி	நின்றனர்.	
ெபாத்தியார்	 லம்பல்:	அரசன்	வடக்கி ப்பின்	அவ டன்	பலர்	வடக்கி ந்
உயிர்விடல்	பண்ைட	மர .[ றிப் 	1]	ஆதலின்	ேகாப்ெப ஞ்	ேசாழ டன்	 லவர்	பலர்
வடக்கி ந் 	உயிர்விட்டனர்.	ஆனால்	ெபாத்தியார்	ஒ வர்	மட் ம்	வடக்கி ந்திலர்.
அதற் க்	காரணம்	அவர்	மைனவி	க ற்றி ந்தைமயால்,	ேகாப்ெப ஞ்	ேசாழேன
அவைரத்	த த் ,	நினக் 	மகன்	பிறந்தபின்	வ க	என் 	 றிவிட்டனன்.
இதனால்	 லவர்	தம்	நண்பன்	ெசால்ைல	மீறா 	தி ம்பிவிட்டார்.	அவர்	தி ம்பிப்
ேபாைகயில்	உைற ைரக்	கண்டார்.	உடேன	அவ க் 	அரசன்	நிைன ண்டாயிற் .
அப் லவர்	ெப மான்,	

“ெப ஞ்	ேசா 	பைடத் ட் ப்	பல	ஆண் கள்	பா காத்த	ெபரிய	களிற்ைற	இழந்த
வ த்தத்ைத ைடய	பாகன்,	அந்த	யாைன	இ ந்த	 டத்தில்	உள்ள	கம்பம்	வறிேத
நிற்கப்	பார்த் க்	கலங்கின	தன்ைம	ேபால	-	சிறந்த	ேதர்வண்	கிள்ளிைய	இழந்த
ெபரிய	 கழிைன ைடய	பைழய	உைற ரின்	மன்றத்ைதப்	பார்த் 	யான்
கலங் கின்ேறன்.”[11]	

என் 	 றிக்	கண்ணிர்	உ த்தார்.	
ெபாத்தியார்	பின்ெனா கால்	ேகாப்ெப ஞ்	ேசாழன்	இறந்த	இடத்ேத	நடப்பட்ட
ந கல்ைலப்	பார்த் 	வ ந்தி,	

“இவன்	பா நர்க் க்	ெகா த்த	பல	 க ைடயவன்;	 த்தர்க் க்	ெகா த்த	மிக்க
அன்பிைன ம்	உைடயவன்;	அறத்திறன்	உைடேயார்	பாராட் ம்	நீதி	 ற்ப 	நடத் ம்
ெசங்ேகாைல	உைடயவன்;	சான்ேறார்	 கழ்ந்த	திண்ணிய	நட்ைப	உைடயவன்;
மகளிரிடத் 	ெமன்ைமைய	உைடயவன்,	வலிேயாரிடத் 	மிக்க	வலிைய
உைடயவன்;	 ற்றமற்ற	ேகள்விைய ைடய	அந்தணர்க் ப்	 கலிடமானவன்;
இச்சிறப் கைள	உைடயவன்	என்பைதக்	க தா 	 ற்றம்	இவைனக்	ெகாண்
ெசன்ற ;	ஆதலால்,	நாம்	அைனவ ம்	அக் ற்றத்ைத	ைவேவாமாக,	வாரீர்,
லவீர்,	நம்	அரசன்	நற் கழ்மாைலையச்	 	நடப்பட்ட	கல்லாயினான்.”[12]	

என் 	 றிப்	 லம்பினார்.	அவர்	தமக் 	ைமந்தன்	பிறந்த	பிற ,	ந கல்லான
அரசனிடம்	வந் ,	‘மகன்	பிறந்த	பின்	வா’	என் 	என்ைன	நீக்கிய
உறவில்லாதவேன,	என 	நட்ைப	மறவாத	நீ	யான்	கிடத்திற் ரிய	இடத்ைதக்
காட் ”[13]	எனக் றி	ஒரிடத்தில்	வடக்கி ந் 	உயிர்	விட்டனர்.	
சில	ெசய்திகள்:	இக்ேகாப்ெப ஞ்	ேசாழன்	 லவர்	வாய்ெமாழி	ேகட் 	நடந்தவன்.
இயல்,	இைச,	நாடகம்	என்ற	 த்தமிைழ ம்	 ைறேய	வளர்த்தவன்.	இவன்
நாட் க்களமர்	ம ைவ	ஆைம	இைறச்சி டன்	உண்பர்;	ெகா விய	ஆரல்	மீனாகிய
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இைறச்சிையக்	க ப்பகத்ேத	அடக் வர்.	வரகரிசி	சைமத் ,	ேவைளப்	 ைவத்
தயிரில்	இட் ச்	ெசய் 	 ளிங்கறி	உண்ணல்	பாண் நாட் 	இைடநிலத்தார்	வழக்கம்
என் 	ேகாப்ெப ஞ்	ேசாழன்	 றிக்கின்றான்.	இவ் ணைவச்	சிலர்	உண்டனர்
ேபா ம்!	உறந்ைதயில்	இ ந்த	அறங் றைவயம்	 கழ்	வாய்ந்த 	என்ப
ெபாத்தியார்	வாக்கால்	அறியலாம்.	
	

1.	 ↑	ஆந்ைதயார்	ஆதன்	என்பா க் த்	தந்ைதயார்	அல்ல 	ஆதன்	தந்ைத
வழி	வந் 	அப்	ெபயரிடப்	ெபற்றவர்	என்ேற ம்	ெகாள் தல்	த ம்.	-	N.M.V.
Nattar’s	‘Cholas’,	p.79.	

2.	 ↑	 றம்,	67.	
3.	 ↑	 றம்,	213.	
4.	 ↑	 றம்,	214	
5.	 ↑	 றம்,	215.	
6.	 ↑	 றம்,	216.	
7.	 ↑	 றம்,	217.	
8.	 ↑	 றம்	191;	வாழ்க்ைகயில்	இன்பம்	 கர	விைழபவர்	இதன்	ெபா ைள

நன் ணர்ந் 	கைடப்பி க்கக்	கடைமப்பட்டவராவர்.	
9.	 ↑	 றம்	218	
10.	 ↑	 றம்	219.	
11.	 ↑	 றம்,	220.	
12.	 ↑	 றம்,	221.	
13.	 ↑	 றம்,	222.	
1.	 ↑	 ேமரிய	நாட் ல்	அகழப்ெபற்ற	அரசர்	 ைத ழிகைள	ஆய்ந்த	அறிஞர்

இம் விற் 	வந் ளர்,	Vide	H.R.,	Hall’s	‘Ur	of	the	Chaldees.’	
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ன் ைர:	 றநா ற் ப்	பாடல்களில்	ேசாழ	மரபினர்	பலர்	 றிக்கப்	ெபற் ளர்.
அவர்கைளப்	பற்றி	ஒன் 	 தல்	நான் ,	ஐந் 	பாடல்கள்	அந் ட்
காண்கின்றன.	சிலர்	ேபரரசராக ம்	பலர்	சிற்றரசராக ம்	இ ந்தி த்தல்	 யேத
ஆ ம்.	இவர்	தம்	 றிப் கள்	அைனத் ம்	இப்ப தியிற்	காண்க.	
	1.	இராய யம்	ேவட்ட	ெப நற்கிள்ளி	
ன் ைர:	இவன்	ெபயைரக்கான,	இவன்	ேபரரசனாக	இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்

என்ப 	ெதரிகிற .	இராய ய	ேவள்வி	ெசய்பவன்	ேபரரசனாக	இ த்தல்
ேவண் ம்.	எனேவ,	இவன்	பல	நா கைள	ெவன் 	அடக்கியவனாதல்	ேவண் ம்
என்ப தாேன	ேபாத ம்,	 றம்	16-ஆம்	ெசய் ள்	இவன 	ேபார்த்	திறத்ைதப்
பாராட் ள்ள .	அதைனப்	பா யவர்	பாண்டரங்கண்ணனார்	என்பவர்.	இவைனப்
பற்றிய	பாடல்கள்	கிைடக்காைம	வ ந்தற் ரியேத.	

ேபார்ச்	ெசயல்கள்:	“இவன்	எல்ைல	இல்லாத	பைடயிைன ம்	 ைணப்பைட
ேவண்டாத	ேபார்	ெவற்றியிைன ம்	உைடயவன்;	 லால்	நா ம்	வாளிைன ம்	 சிப்
லர்ந்த	சாந்திைன ம்	உைடயவன்;	பைகவர 	ெநல்விைள	கழனிையக்
ெகாள்ைள ட் 	காவற்	ெபாய்ைககளிற்	களி கைளப்	ப வித் 	நா 	 வ ம்
ெசந்நிறமாகச்	ெசய்த	ெப வீரன்.	இவன்	எண்ணப்ப ேய	இவ ைடய	களி கள்
ேபார்	ெசய்ய	வல்லன.”[1]	இங்ஙனம்	இவன்	ேபார்	ெசய்த	இடங்கள்	எைவ	என்ப
விளங்கவில்ைல.	
ேசர டன்	ேபார்:	இப்ேபரரசன்	ேசரமான்	மாந்தரஞ்	ேசரல்
இ ம்ெபாைற	என்பவ டன்	ேபார்	ெசய்தவன்.	அப்ேபாரில்	இவ க் 	உதவி
ெசய்தவன்	தி க்ேகாவி ைர	ஆண்ட	மைலயமான்	ஆவன்.	அவைனப்	பாட் 	வடம
வண்ணக்கன்	ெப ஞ்	சாத்தனார்	பா ள்ளார்;	“மைலயன்	இல்லாவி ல்	நாம்
ெவல் தல்	அரிெதன் 	ேசாழ ம்	நின்ைனப்	 கழ்கின்றான்;	மைலயன்
இல்லாவி ல்	நாம்	ேதாற்பதரி ’	என் ேசர ம்	நின்ைனப்	பாராட் கின்றான்.
வள்ளன்ைமயிற்	சிறந்த	ெபரிேயாேன,	நண்ப ம்	பைகவ ம்	பாராட்டத்தக்க	நின
வீரம்	 கழ்தற் ரியேத	ஆ ம்”[2]	
ேசர	பாண் யர்க் 	நண்பன்:	இப்ெப நற்கிள்ளி	தன்	காலத் ச்	ேசர	பாண் ய
மன்னர்க் 	ெந ங்கிய	நண்பனாக	இ ந்தான்.	இவன்	காலத் ச்	ேசரப்
ேபரரசன்	மாரி	ெவண்ேகாஎன்பவன்;	பாண் யன்	கானப்ேபர்	தந்த	உக்கிரப்
ெப வ தி	என்பவன்.	இவ்வி வ ம்	ேசாழ டன்	சில	நாள்	அளவளாவித்	தங்கி
இ ந்தனர்.	அவ்வமயம்	ஒளைவயார்இம் வைர ம்	பாராட் ப்	பா ள்ளார்;	
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“ேதவேலாகத்ைத	ஒத்த	சிறப் ைடய	நாடாயி ம்	அ 	நம் டன்	வ தல்	இல்ைல;
அ 	தவஞ்	ெசய்ேதார்க்ேக	உரியதா ம்;	என் ம்,	இரந்த	பார்ப்பார்க் 	ஈர்ங்ைக
நிைறயப்	 ம்	ெபான் ம்	 னல்படச்	ெசாரிந் 	பல	ஊர்கைளத்	தானமளித்தீர்;
பசிய	இைழகைள	அணிந்த	மகளிர்	ெபாற்கிண்ணங்களில்	ஏந்திய	ேதைன	உண்
மகிழ்ந்தீர்,	இரவலர்க் ப்	பல	நைககைள	அளித்தீர்;[ றிப் 	1]	இநத	நல்விைனேய
ம்ைம	வாழச்	ெசய் ம்.	நீவிர்	 வ ம்	விண்மீன்களி ம்	பல	வாழ்நாட்கைளப்

ெபற் 	வாழ்வீராக![3]	
சிறந்த	வள்ளல்:	இவன 	வள்ளன்ைமைய	உேலாச்சனார்	என்ற	 லவர்	அழகாக
விளக்கி ள்ளார்:	“மைல	பயந்த	மணி ம்	கா 	பயந்த	ெபான் ம்	கடல்	பயந்த
கதிர்	 த்த ம்	ேவ பட்ட	உைட ம்	ம க் ட ம்	கனவிற்	கண்டாற்	ேபால
(மி தியாக)	வழங் கின்ற	வள்ளேல,	நின்	ெகாற்றம்	வாழ்வதாக!”[4]	

ரவலன்:	இப்ெப ந்தைக	ஒளைவயார்,	பாண்டரங்	கண்ணனார்,	உேலாச்சனார்
என்ற	ைபந்தமிழ்ப்	 லவைர	ஆதரித்தவன்	என்ப 	இப்பாக்களால்	நன்
ெதரிகிற .	இவன்	வைரயா 	வழங்கிய	ெப வள்ளல்	என்ப ம்,	பார்ப்பார்க் ப்
பிரம்மேதயங்கைளத்	தாைரவார்த் க்	ெகா த்தவன்	என்ப ம்,	அவர்கள்
ைணெகாண் 	இராய யம்	ெசய் 	 கழ்ெபற்றவன்	என்ப ம்	விளங் கின்றன.	

2.	ேபார்ைவக்	ேகாப்	ெப நற்கிள்ளி[ றிப் 	2]	

ன் ைர:	இவன்	தித்தன்	என்ற	ேசாழன 	மகன்;	தந்ைத டன்	ேவ பட்
நா ழந் 	வ ைம ற் ப்	 ல்லரிசிக்	 ைழ	உண் ந்தவன்,	 க்காவனாட்
ஆ ர்	மல்லைனப்	ெபா 	ெகான்றவன்	இவைனப்	பா யவர்	சாத்தந்ைதயார்
(சாத்தன்	தந்ைதயார்?)[5]	ெப ங்ேகாழி	நாய்கன்	மகள்
தக்கண்ைணயார்[6]	என்ேபாராவர்.	

ேபார்:	இவன 	ஊைரக்	ெகாள்ள	ஆ ர்	மல்லன்	வந்தனன்	ேபா ம்!	அவ டன்
இவன்	விைரந் 	ேபார்	ெசய்தான்.	அப்ேபார்	ெபா 	ேபான	பிற 	கட் ைலப்
பிணிக் ம்	 ைலமகன்	ைகயதாகிய	வாைரச்	ெச த் ம்	ஊசியி ம்	விைரந்
நடந்த 	என்ப 	 றிப்பிடத்தக்க .[7]	

நக்கண்ைணயார்	காதல்:	இவர்	 லவர்	ெபண்மணி	ஆவர்;	ெப ங்ேகாழி
(உைற ர்?)	நாய்கன்	மகளாவர்.	இவர்	கிள்ளிமீ 	காதல்	ெகாண்டவர்ேபாலப்
பாராட் ம்	பாக்கள்	நய ைடயன;	

"வீரக்	கழைல ம்	ைமேபான்ற	மீைசைய ம்	உைடய	இைளேயான்	ெபா ட் 	என
வைள	என்ைனக்	ைகவி கிற .	அவைனத்	த வ	உள்ளம்	உந் கிற .	ஆயின்,
யாய்க் ம்	அைவேயார்க் ம்	அஞ் கிேறன்.[8]	என்	ேசாழன்	உப் 	விற்பார்
அஞ்சத்தக்க	ஏற்றிழி ைடய	 ைறையப்	ேபால	பைகவர்க் க்	காணப்ப வன்.
அவன்	ேபாரிற்	சிறந்தவன்.[9]	என்	தைலவன்	சிறந்த	ெவற்றி	கண்டவன்	என்
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எல்லா ம்	 கழ்தைலக்	ேகட் 	யான்	மகிழ்கின்ேறன்.	என்	உள்ளம்	கவர்ந்த
ஆண்ைம ைடய	வளவன்	வாழ்வானாக!”[10]	
3.	ேவல்பல்	தடக்ைகப்	ெப நற்கிள்ளி	

ன் ைர:	இவன்	கழாத்	தைலயார்,	பரணர்	என்பவ	ரால்	பாடப்ெபற்றவன்;
டக்ேகா	ெந ஞ்	ேசரலாத	 டன்	ேபார்	ெசய் 	இறந்தவன்.	இரண் 	அரச ம்

ேபார்க்களத்தில்	இறந்தைம	கண் 	கழாத்	தைலயா ம்	பாண ம்	பா 	வ ந்தினர்.
அப்பாடல்களாற்	சில	ெசய்திகள்	அறியக்	கிடக்கின்றன.	அைவயாவன:	

பாடற்	ெசய்திகள்:	பைடவீரர்	பதிெனண்பாைட	மாக்கள்	ஆவர்.	இறந்த	அரச டன்
அவர்	தம்	மைனவியர்	உடன்கட்ைட	ஏறினர்.	ேதவர்கள்	நாற்றமாகிய	உணைவப்
(ேபாரில்	பலர்	இறந்தைமயின்)	ெபற்றனர்.[11]	யாைன	 திைர	யா ம்	களத்தில்
இறந்தன;	கரிவீரர்	அைனவ ம்	மாண்டனர்;	ேதைரச்	ெச த்தினவர்	எல்லா ம்
இறந்தனர்.	மயிர்	சீவா 	ேபார்த்தப்பட்ட	கண்ைண ைடய	 ரசங்கள்
அ ப்பாரின்றிக்	கிடந்தன.	கழனிக்	கண்	ஆம்பல்	தண்டால்	ெசய்த	வைளயைலப்
ெபண்கள்	அணிதல்	மர .[12]	

4.	 த்தைலக்	ேகாப்	ெப நற்கிள்ளி	

இவைனப்பற்றி	உைற ர்	ஏணிச்ேசரி	 டேமாசியார்	என்பவர்	பா ய	பாட் 	ஒன்ேற
கிைடத் ள்ள .	இவன்	ஒ நாள்	தன்	யாைன	இவர்ந் 	ெசல்ைகயில்,	அ 	மதங்
ெகாண் 	க ர்ப்	பக்கம்	விைரந் 	ெசன்ற .	அவைனக்	கண் 	க ைர
ஆண்ட	ேசரமான்	அந் வஞ்	ேசரல்	இ ம்ெபாைற	என்பவன்	தன் டன்	இ ந்
டேமாசியார்	என்ற	 லவைர,	‘இவன்	யாவன்?’	எனக்ேகட்டான்.	அப்ேபா 	 லவர்

இவன 	சிறப்ைப ம்	யாைன	மதங்ெகாண் 	வழி	கடந் 	ேபாதைல ம்	விளங்க
உைரத்தார்.[13]	இவன்	வரலா 	ெதரிந்தில .	

5.	தித்தன்	

சிறப் :	இவன்	உைற ரில்	இ ந் 	அரசாண்ட	பைழய	ேவந்தன்.	இவன்	மகேன
ன்	 றப்ெபற்ற	ேபார்ைவக்	ேகாப்	ெப நற்கிள்ளி	என்பவன்.	இத்தித்தன்

ெப ங்ெகாைடயாளி	என்ப ,	

“இைழயணி	பைணத்ேதாள்	ஐைய	தந்ைத	
மைழவளம்	த உ	மாவண்	தித்தன்”	
என் ம்	பரணர்	அ களால்	விளங் தல்	காணலாம்.	இவன்	மகள்	ஐைய	என்ற
கற் ைடப்	ெபண்	ஆவள்.	
உைற ர்:	இவன்	உைற ைரச்	சிறந்த	மதில்	அர ம்	காட்டர ம்	உைடயதாகச்
ெசய் 	பைகெவன் 	 கைள	நன் 	 ரந்த	காவலன்	என்ப 	பரணர்,	நக்கீரர்
இவர்தம்	பாடல்களால்	அறியக்	கிடக்கிற .	
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ேபாரில்	பைகவன்	ஒட்டம்:	வ க	ேவந்தனாகிய	கட் 	என்பவன்	இத்	தித்த டன்
ேபார்	ெசய்ய	வந்தான்.	அவ க் 	உதவியாகப்	பாண	அரசன்	(Bana	King)
ஒ வ ம்	வந் 	உைற ைர	 ற் ைக	இட்டான்.	ஒ நாள்	ேசாழன்
அைவக்களத்தில்	ஒலித்த	கிைள	ஒைச	ேகட் 	அச்ச ற் 	இ ேவந்த ம்
ஒ விட்டனராம்.	இ ,	

“வலிமி 	 ன்பிற்	பாணெனா 	மலிதார்த்
தித்தன்	ெவளியன்	உறந்ைத	நாளைவப்	
பா ன்	ெறண்கிைளப்	பா ேகட்	டஞ்சிப்	ேபார 	தாைனக்	கட் 	ெபாராஅ	ேதா ய
ஆர்ப்பி ம்	ெபரிேத”[14]	

என	அகப்பாட் ற்	 றப்பட் ள்ள .	

சிறந்த	 லவன்:	இத்தித்தன்	சிறந்த	 லவன்	என்ப 	ெதரிகிற .	இவன்	பா ய
பாட்ெடான் 	அகநா ற்றில்	இ க்கிற .	அஃ 	இனிைம	மிக்க	பாடலா ம்.[15]	
6.	ேசாழன்	நல்	உ த்திரன்	

லவன்:	இவன 	வரலா 	ஒன் ம்	ெதரிந்தில .	இவன்	பா ய	ஒர்	அழகிய
றப்பாட்ேட	இன் 	இ ப்ப .	அைதக்	காணின்,	இவன்	விரிந்த
உள்ள ைடயா டன்	நட் ச்	ெசய்தலில்	மிக்க	வி ப்பம்	உைடயவன்	என்ப ம்
ெசய் ள்	ெசய்தலில்	வல்லவன்	என்ப ம்	ெதரிகின்றன.	அச்ெசய் ளின்	ெபா ள்
இ வா ம்:	
“தான்	ெபற்ற	சிறிய	கதிைரத்	தன்	வைளயில்	ைவக் ம்	எலிேபா ம்	சி
யற்சியினராகித்	தம்	ெசல்வத்ைத	இ கப்	பி க் ம்	உள்ள	மி தி

இல்லாதா டன்	ெபா ந்திய	நட் 	எனக் 	இல்ைலயா க;	த கண்ைம ைடய
ஆண்பன்றி	இடப்பக்கத்ேத	வீழ்ந்ததாகலின்,	அதைன	உண் தல்	இழிெவன்
க தி	அன் 	அதைன	உண்ணாதி ந் ,	அ த்த	நாள்	மைலக் ைகயிலி ந்
றப்பட் ச்	ெசன் 	ெபரிய	ஆண்	யாைனைய	வலப்பக்கத்ேத	வீழச்	ெசய்
உண் ம்	 லி	பசித்தாற்ேபா ம்	ெமலிவில்லாத	உள்ள ைடய	உரேவார்	நட் டன்
ெபா ந்திய	நாள்கள்	உளவா க”[16]	
ல்ைலக்கலி:	இச்ேசாழ	மன்னன்	 ல்ைலக்கலி	பா ய	ெப ம்	 லவன்	ஆவன்.

எனின்,	இவன 	 லைமச்	சிறப்ைப	யாரால்	அளவிட் ைரக்கலா ம்?	

___________________________________________________________________________________________________

1.	 ↑	 றம்,	16.	
2.	 ↑	 றம்,	125.	
3.	 ↑	 றம்,	367.	
4.	 ↑	 றம்	377.	
5.	 ↑	 றம்,	80-82.	
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6.	 ↑	 றம்,	83-85.	
7.	 ↑	 றம்,	82	
8.	 ↑	 றம்,	83.	
9.	 ↑	 றம்,	84	
10.	 ↑	 றம்,	35.	
11.	 ↑	 றம்,	62.	
12.	 ↑	 றம்,	63.	
13.	 ↑	 றம்,	13.	595-7	
14.	 ↑	அகம்.	
15.	 ↑	அகம்.	
16.	 ↑	 றம்,	190.	
			1.	↑மைறயவர்க் 	ஊர்கைளத்	தானமளித்தல்		சங்ககாலத்திேலேய	ஏற்பட்ட
பழக்கம்	
				என்பைத	இக் றிப் 	உணர்த் கிற .	இதைனப்	பல்லவர்	மி தியாகக்
ைகயாண்டனர்.	
			2.	↑ேபாரைவ’	என்பேத	ஏற் ைடயெதன்பர்	-	Vide	R.	Raghava	Iyengar’s
‘Tamil	Varalaru’	p.60.	
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12.	����������������	(��.��.150-200)
	

பட்டம்	ெபற்றைம:	சிலப்பதிகார	காலத்தில்	வாழ்ந்தவன்	ெசங் ட் வன்	என ம்
அவன்	காலம்	கி.பி.150-200	என ம்	 ன்	ெசான்ன 	நிைனவி க் ம்	அல்லவா?
அக்காலத்தில்,	அவனால்	ஆக்கம்	ெபற்றவேன	இந்	ெந க்கிள்ளி
என்பவன்.இவ ைடய	தகப்ப ம்	ெசங் ட் வன்	தாயான	நற்ேசாைண
என்பவ ம்	உடன்	பிறந்தவராவர்.	ஆதலின்,	இவன்	ெசங் ட் வற் 	'ைமத் னச்
ேசாழன்’	எனப்பட்டான்.	இவன்	தந்ைதயான	ேசாழ	மன்னன்	இறந்த டன்
பங்காளிகள்	ஒன்பதின்மர்	இவ டன்	ேபாரிட்டனர்.	அதைன	உணர்ந்த
ெசங் ட் வன்	அவர்கள்	அைனவைர ம்	ேநரிவாயில்	என்ற	இடத்தில்	ெவன் ,
தன்	ைமத் னச்	ேசாழ	ேவந்தன்	ஆக்கினன்.[1]	

பல	ெபயர்கள்:	இச்ேசாழன்	ெவண்ேவற்	கிள்ளி,	மாலண்	கிள்ளி,	வ ேவற்கிள்ளி,
கழற்கிள்ளி,	கிள்ளி	எனப்	பலவா 	மணிேமகைலயிற்	 றிக்கப்பட் ள்ளான்.	

மைனவி ம்	மக ம்	தம்பி ம்:	இவன்	பாண	மரபிற்	பிறந்த	அரச	மகைள
மணந்தவன்,	அவள்	ெபயர்	சீர்த்தி	என்ப .	பாணர்	என்பவர்	“மாவலி”	மரபினராவர்.
அவர்	வட	ஆர்க்கா 	ேகாட்டத்ைத	ஆண்ட	சிற்றரசர்.	இம்மரபினர்	கி.பி.	13-ஆம்
ற்றாண் 	வைர	கல்ெவட் களில்	 றிக்கப்பட் ள்ளனர்.	சீர்த்திக் 	ஒேர	மகன்

பிறந் 	வளர்ந்தான்.	அவேன	உதய மரன்என்பவன்.	ெந க்	கிள்ளியின்
தம்பி	இளங்கிள்ளி	என்பவன்.	இவன்	ேசாழப்	ேபரரசின்	வட	ப தியாகிய
ெதாண்ைட	மண்டலத்ைதக்	காஞ்சிையத்	தைலநகராகக்	ெகாண் 	அரசாண்
வந்தான்.	காரியாற் ப்	ேபார்:	ெந க்கிள்ளி	பட்டம்	ெபற்ற	சில	ஆண் கட் ள்
பாண் யன்	ஒ வ ம்	ேசர ம்	வஞ்சியிலி ந் 	பைட டன்	 றப்பட் ச்	ெசன்
ேசாணாட் ன்	வடேமற் ப்	ப தியாகிய	காரியா 	என்ற	இடத்திற்ேசாழைனத்
தாக்கினார்.	அந்த	இடம்	ெதாண்ைட	நாட்ட .	ஆதலின்,	இளங்கிள்ளி
தன்பைட டன்	ெசன் 	க ம்ேபார்	ெசய் 	பைகவைர	ெவன்றான்;	பைகவர்
ைடகள்	 தலியவற்ைறக்	ைகப்பற்றி	மீண்டான்.[2]	

‘காரியா ’	எ ?	:	தி வள் ரிலி ந் 	காளத்திக் ப்	ேபா ம்	பாைதயில்	உள்ள
ஒ 	மைலய வாரத்தில்	பாடல்	ெபற்ற	சிவன்	ேகாவில்	ஒன் 	உண் .	அஃ 	உள்ள
இடம்	‘இராமகிரி’	எனப்ப ம்.	அந்த	இடத்தில்	உள்ள	சிவெப மான்
‘காரிக்கைர	உைடய	நாயனார்’	என் 	அங் ள்ள	கல்ெவட் களிற்
றிக்கப்பட் ள்ளார்.	அக்ேகாவில்	அ கில்	நகரி	மைலையச்	 ற்றிக்	காளிங்கியா

ஒ கின்ற .	அஃ 	இரண் 	சிற்றா களால்	ஆன :	ஒன் 	காளிங்கி	என ம்,
மற்ெறான் 	காேல 	என ம்	ெபயர்	ெபற்றைவ.	கால்-க ைம,	ஏ -ஆ ,
காரியா .	எனேவ,	‘காேல ’	என் 	ெத ங்கில்	 றப்ப கின்ற	யாேற,	அப்பர்
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காலத்தி ம்	அதற் 	 ன்ன ம்	‘காரியா ’	எனத்	தமிழ்ப்	ெபயர்	ெபற்றதாதல்
ேவண் ம்.”[3]	
அந்த	இடத்தின்	நிைலைம:	சங்க	காலத்தில்	ெநல் ர்	வைர	ேசாழநா 	விரிந்
இ ந்த .	ேவங்கடத்ைதச்	ேசர்ந்த	நிலப்ப திையத்	திைரயன்	என்பவன்
ஆண் வந்தான்.	அவன 	தைலநகரம்	பாவித்திரி	என்ப .	அ ேவ	இக்காலத் க்

ர்த்	தா காவில்	உள்ள	‘ெரட் 	பாைளயம்’	என்ப .	‘கடல்	ெகாண்ட	காகந்தி
நாட் ப்	பாவித்திரி’	என் 	அங் ள்ள	கல்ெவட் கள்	 றிக்கின்றன.	எனேவ,
பண்ைடக்காலத்தில்	ெதாண்ைட	மண்டலம்	அ வைர	பரவி	இ ந்தெதன்றால்
தவறாகா .	அந்தப்ப தி	 வ ம்	மைலப்ப தியாக	உள்ளதா ம்
சாதவாகனர 	ெதன்ப தி	அங் 	 வதா ம்	எல்ைலப் றப்	ேபார்கள்	அங்
நிகழ்ந்தனவாதல்	ேவண் ம்.	அப்ேபார்களால்	அந்தப்	ப தி	வன்ைம
ைறந்தி ந்தேதா	என்னேவா,	ெதரியவில்ைல.	அங் க்	ெசன் 	ேசர	பாண் யர்

ேசாணாட் 	மண்ணாைசயால்	தாக்கினர்	என் 	மணிேமகைல	 கிற .[4]	

ேசர	-	பாண் யர்	யாவர்?	இங்ஙனம்	ேபாரிட்ட	ேசர	பாண் யர்	யாவர்?
ெசங் ட் வன்	ேபரரசனாக	இ ந்த	ேபாதி ம்	அவன 	ேசர	நாட் ல்	ஞாதியர்	பலர்
பல	ப திகைள	ஆண் 	வந்தனர்;	அங்ஙனேம	பாண் 	நாட் ல்	சிற்றரசர்	சிலர்
இ ந்தி க்கலாம்.	இன்ேறல்,	கண்ணகியால்	ெகால்லப்பட்ட	பாண் யற் ப்
பின்வந்த	பாண் யேன	இப்ேபாரிற்	கலந்தவனாகலாம்.	
கிள்ளி ம்	மணிேமகைல ம்:	ேகாவல க் ம்	மாதவிக்	 ம்	பிறந்த	மணிேமகைல
ெபளத்த	மந்திர	வலியால்	ேவற் க்	ெகாண் 	 கார்	நகரத் 	ஏைழகட் 	உண
பைடத் 	வந்தைதக்	ேகள்வி ற்ற	ெந க்கிள்ளி	அவைள	அைழப்பித்
உபசரித்தான்;	அவள்	ேவண் ேகாட்ப 	சிைறச்சாைலைய	அழித் த்	 ய்ைம
ெசய் 	அவ்விடத்ைதப்	பல	வைகயான	நற்ெசயல்க ம்	நடத்தற் ரிய	இடமாகச்
ெசய்வித்தான்.[5]	

மணிேமகைல ம்	உதய மர ம்:	அரசன 	தவப் தல்வனான	உதய மரன்
மணிேமகைல	மீ 	காதல்	ெகாண் 	அவைளத்	தன்	வயப்ப த்தப்	பலவா
யன்றான்.	அவள்	இவ க்கஞ்சிக்	காயசண் ைக	என்பவள 	உ வத்ைதப்
ண் 	அன்னதானம்	ெசய் 	வந்தாள்	தன்னிடம்	வந்த	உதய மரைன

அறெமாழிகளால்	ெத ட் னாள்.	உண்ைம	உணராத	-	காய	சண் ைகயின்
கணவனாக	வித்தியாதரன்,	தன்	மைனவி	உதய மரைன	ேநசிப்பதாகத்	தவறாக
எண்ணினான்.	ஒர்	இர 	மணிேமகைலையத்	ேத வந்த	உதய மரைன	வாளால்
ெவட் 	வீழ்த்தினான்;	பிற 	தன்	 ற்றத்ைத	உணர்ந் 	வ ந்தித்	தன்	நா
மீண்டான்.[6]	

அரசன்	மாணவீரன்:	தன்	தனிப் தல்வன்	இறந்தைதக்	ேகட்ட	அரசன்	அதற் ச்
சிறி ம்	வ ந்தாமல்,	"இளங்ேகா க் 	யான்	ெசய்ய	ேவண் ய	தண்டைனைய
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வித்தியாதரன்	ெசய் விட்டான்.	

மாதவன்	ேநான் ம்	மடவார்	கற் ம்	
காவலன்	காவல்	இன்ெறனில்	இன்றால்;	
‘தன்	ஒ 	மகைனத்	ேதர்க்காலில்	இட் க்	ெகான்ற	ேசாழன்	மரபில்	இங்ஙனம்	ஒ
ெகா யவன்	ேதான்றினன்’	என்ற	ெசய்தி	ேசர,	பாண் யர்க் 	எட் 	 ன்னேர
அவைன	ஈமத்ேதற்றி	வி க;	அக்கணிைக	மகைள ம்	சிைற	ெசய்க"	என் 	தன்
தாைனத்	தைலவனான	ேசாழிக	ஏனாதிக் க்	கட்டைளயிட்டான்.[7]	

அரசி ம்	மணிேமகைல ம்:	ெந க்கிள்ளியின்	மைனவியான	சீர்த்தி	என்ற
ேகாப்ெப ந்ேதவி	மணிேமகைலையச்	சிைற	நீக்கித்	தன்னிடம்	ைவத் க்
ெகாண் 	அவ க் ப்	பல	 ன்பங்கைளச்	ெசய்தாள்.	அவள்	ஒவ்ெவான்றி ம்
கட் ப்படாதி த்தைலக்	கண் 	ெவ ண் .	தன்	 ற்றத்ைதப்
ெபா த்த மா 	ேவண் னாள்;	பின்	அறவண	அ கள்	அற ைர	ேகட்
அரசமாேதவி	மணிேமகைலைய	விட்டாள்.[8]	
காஞ்சியில்	மணிேமகைல:	மணிேமகைல	பல	இடங்களிற்	 ற்றிப்	ெபளத்த	சமயத்
ெதாண் 	ெசய் 	வ ைகயில்,	காஞ்சி ரத்தில்	பசிக்ெகா ைம
தைலவிரித்தாடைலக்	ேகட் 	அங் ச்	ெசன்றாள்.	அவைள	இளங்கிள்ளி
வரேவற்றான்;	தான்	கட் யி ந்த	 த்தர்	ேகாவிைலக்	காட் னான்;	அதற் த்
ெதன்ேமற்கில்	ஒ 	ேசாைலயில்	 த்த	பீ ைகைய	அைமத் ,	ெபாய்ைக	எ த் ,
தீவதிலைகைய ம்	மணிேமகலா	ெதய்வத்ைத ம்	வழிபடற் ரிய	ேகாவிைல ம்
அங் 	உண்டாக்கி,	நாட் ைச,	தி விழா	 தலியன	அரசைனக்	ெகாண்
நைடெப மா 	ெசய்வித் ,	அறம்	வளர்ப்பாள்	ஆயினள்.[9]	
அரச ம்	பீலிவைள ம்:	ஒ 	நாள்	ெந க்கிள்ளி	 ம் கார்க்	கடற்கைரையச்
சார்ந்த	 ன்ைனமரக்	ேசாைலயில்	ேபரழகினளான	மங்ைக	ஒ த்திையக்	கண்
மயங்கினான்;	அவ டன்	ஒ 	திங்கள்	அச்ேசாைல	யிற்றாேன	உைறந்
இ ந்தான்.	ஒ 	நாள்	அவள்	தி ெரன	மைறந் 	விட்டாள்.	அரசன்	அவைளப்	பல
இடங்களி ம்	ேத 	அைலந்தான்;	அவன்	ஒ நாள்	ெபளத்த	சாரணன்	ஒ வைனக்
கண் 	வணங்கி,	“என்	உயிர்	ேபால்பவளாகிய	ஒ த்தி	இங்ேக	ஒளித்தனள்,
அவைள	அ கள்	கண்ட ண்ேடா?”	என் 	ேகட்டான்.	அச்சாரணன்,	"	அரச,
அவைள	யான்	அறிேவன்.	அவள்	நாக	நாட் 	அரசனான	வைளவணன்	மகள்
ஆவாள்.	அவள்	ெபயர்	பீலிவைள	என்ப .	அவள்	சாதகம்	 றித்த	கணி,	‘இவள்
ரிய லத் 	அரசன்	ஒ வைனச்	ேசர்ந் 	க ற் 	வ வாள்’	என்

தந்ைதக் க்	 றினன்.	அவேள	நீ	 றிய	மடந்ைத.	இனி	அவள்	வாராள்.	அவள்
ெப ம்	மகேன	வ வான்.	இந்திர	விழாச்	ெசய்யாத	நாளில்	மணிேமகலா
ெதய்வத்தின்	ெசால்லால்	உன்	நகரத்ைதக்	கடல்	ெகாள் ம்,	இந்திரன்	சாப ம்
இ த்தலால்	அ 	தப்பா ;	ஆதலின்,	என்	 ற்ைற	நம்பி,	இந்நகைரக்	கடல்
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ெகாள்ளாதப 	இந்திர	விழாைவ	ஆண் 	ேதா ம்	மவா 	ெசய் 	வ க”	என்
றி	அகன்றான்.[10]	

கார்	அழி :	 கார்	நகரில்	கம்பளச்	ெசட் 	என்ெறா வன்	இ ந்தான்.	அவன்
நாகநா 	ெசன்றி ந்த	ெபா 	பீலிவைள,	தான்	ெபற்ற	மகைன	அவனிடம்
ஒப் வித்தாள்.	அவன்	அக் ழந்ைத டன்	கப்பலில்	வ ம்	ெபா ,	கப்பல்	தைர
தட் 	உைடந் 	விட்ட .	வணிகன்	உயிர்	பிைழத் ப்	 ம் காைர	அைடந்தான்.
ழந்ைத	என்ன	ஆயிற் 	என்ப 	அவ க் த்	ெதரியா .	வந்த	வணிகன்

நடந்தைத	அரச க் 	அறிவித்தான்.	ேசாழர்	ெப மான்	அ 	ேகட் 	ஆற்ெறானாத்
யர்	அைடந் ,	அக் ழந்ைதையத்	ேத 	அைலயலானான்;	அவன 	 ன்ப

நிைலயில்	இந்திர	விழாைவ	மறந்தான்.	உடேன	இந்திரன்	-	மணிேமகலா	ெதய்வம்
இவர்	தம்	சாபங்களால்	 ம் காைரக்	கடல்	ெகாண்ட [11]	இந்த	அழிவினால்,
மாதவி,	அறவண	அ கள்	 தலிேயார்	காஞ்சிைய	அைடந்தனர்.[12]	

:	இந்நிகழ்ச்சிக் ப்	பிற 	இந்	ெந க்கிள்ளிையப்	பற்றி	ஒன் ம்
ெதரிந்தில .	இவ க் ப்	பிள்ைளப்	ேப 	இன்ைமயால்,	இவ க் ப்	பின்	ேசாழ
அரசன்	ஆனவன்	இன்னவன்	என்ப 	ெதரியவில்ைல.	
கடல்	வாணிகம்:	மணிேமகைல,	சிலப்பதிகாரங்கைள	நன் 	ஆராயின்,	கி.பி.2ஆம்
ற்றாண் ல்	ேசாணா 	ேமனா க டன்	கிழக் 	நா க ட ம்	சிறந்த
ைறயில்	கடல்	வாணிகம்	நடத்தி	வந்த 	என்பைத	அறியலாம்.	இதைனப்	பற்றிய

விளக்கம்	அந் ல்களி ம்	பரக்கக்	காணலாம்.	இவற்ேறா ,	அவ்வி
ற்றாண் களி ம்	இந்நா 	ேபாந்த	ேமனாட் ச்	ெசலவினர்	(யாத்ரிகர்)

எ தி ள்ள	 றிப் க ம்	ேநாக்கத்	தக்கனவா ம்.	
ெபரிப் ஸ்-பிைளநி-தாலமி:	கி. .3-ஆம்	 ற்றாண் லி ந் 	ெதன்	இந்தியா	-
சிறப்பாகத்	தமிழகம்	ேமல்	நா க டன்	வாணிகம்	நடத்தி	வந்தைத	அவ்வக்கால
ேமனாட் 	ஆசிரியன்மர்	 றிப்பிட் ள்ளனர்.[13]	கி.பி.	 தல்	 ற்றாண் ன்	கைடப்
ப தியில்	(கி.பி.	70-100)	இ ந்த	அெலக்ஸாண் ரிய	வணிகர்	ஒ வர்	 றித்த
ெபரிப் ஸ்	என் ம்	 லில்	தமிழ்	நாட் த்	 ைற கப்பட் னங்கள்,	தமிழ்நாட் ப்
பிரி கள்,	ஏற் மதிப்	ெபா ள்கள்,	இறக் மதிப்	ெபா ள்கள்	 தலியன
றிக்கப்பட்	 ள்ளன.	அக்காலத்தில்	ேசாழ	நா 	இரண் 	மரபினரால்	ஆளப்பட்

வந்த .	ஒ 	ப தி	 காைரத்	தைலநகராகக்	ெகாண்ட ;	மற்ற 	உைற ைரத்
தைலநகராகக்	ெகாண்ட	உள்நாட் ப்	ப தி.	இக் ற் 	உண்ைம	என்பைத
‘உைற ர்ச்	ேசாழர்’,	‘ கார்ச்	ேசாழர்’	என	வ ம்	சங்க	காலப்	பாக்களில்	வ ம்
ெசய்திகைளக்	ெகாண் 	நன்கறியலாம்.	காவிரிப் ம்பட் னம்	எனப்	பட்ட	 கார்
நகரம்	 றிக்கப்பட் ள்ள .	உைற ர்	 றிக்கப்பட் ள்ள .	மரக்காணம்	சிறந்த
ைற கப்	பட் னமாக	இ ந்த .[14]	ஏறக் ைறயக்	கி.பி.80இல்	பிைளநி	என்பார்
றித் ள்ள	 றிப் க ள்	சில	ேசாழநாட்ைடக்	 றிக்கின்றன.	அவர்	 றித் ள்ள
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பல	ெபா ள்கள்	 காரிலி ந் 	ஏற் மதி	ெசய்யப்பட்டனவாகக்	காண்கின்றன.[15]	

கார்	நகரம்,	நாகப்பட் னம்	ஆகிய	இரண் ம்	ேசாழர்	 ைற கங்களாக	இ ந்தன
என் 	கி.பி.140-இல்	வாழ்ந்த	தாலமி	என்பார்	 றித் ளர்;	உைற ைர ம்
றித் ளர்;	ஆர்க்கா 	 றிக்கப்பட் ள ;	அவ்விடத்ேத	நிைலத் 	வாழாத
கள்	இ ந்தனர்	என் 	தாலமி	 றி ள்ளார்.[16]	
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கார்	நகரம்	சிறப் டன்	இ ந்த 	என்ப ம்	அறியத்	தக்கன.	

12.	 ↑	மணி,	காைத,	29.	
13.	 ↑	Vide	Kennedy's	article	in	J.R.A.S.	1898	pp.	248-287;	Cholas,

Vol.I.p.29.	
14.	 ↑	Rawlinson’s	Intercourse	bet.	India	and	the	W.World',	pp.	120-130

and	‘Periplus’	(Tamil)	by	S.	Desikar.	
15.	 ↑	Pliny,	XXI;	Kanakasabai	Pillai’s	‘Tamils	1800	years	ago’	pp.25-32.	
16.	 ↑	Coldwelt’s	‘Comparative	Grammar’,	pp.92	-	100;	Tamils	1800	yars

ago,	pp.29-32.
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சங்ககால	நிைலைம:	ெதால்காப்பியம்,	வடெமாழியாளர்	தமிழகத்தில்
ேவ ன்றிவிட்டைத	நன் 	அறிவிக்கிற ;	அவர்	தம்	பழக்க	வழக்கங்கைள ம்
ஒரள 	ெதரிவிக்கிற .	அக்கால	 தல்	சங்கத் 	இ திக்	காலமாகிய	கி.பி.	3-
ஆம்	 ற்றாண் வைர	சிலப்பதிகார	காலம்	வைர ள்ள	தமிழ்ப்பாக்கைளக்
கானின்,	வடெமாழியாள ைடய	ேவதேவள்விகள்,	சமயக்	ேகாட்பா கள்
இன்னபிற ம்	ப ப்ப யாகத்	தமிழர்	வாழ்க்ைகயில்	கலந் 	வந்த	நிைலைமைய
நன் 	உணரலாம்.	எனி ம்,	இந்தப்	 ைம	நகர	மக்களிடேம	காணப்பட்டதா ம்.
திைண	மக்களாக	இ ந்தவரிடம்	இைவ	ேவ ன்றில,	இஃ 	எங்ஙனமாயி ம்,
தமிழ்	அரசர்	தம்ைமக்	கதிரவன்வழி	வந்தவர்	என் ம்,	மதிவழி	வந்தவர்	என் ம்
வடநாட் 	அரசைரப்	ேபாலக்	 றத்	தைலப்பட் 	விட்டனர்;	ேவத	ேவள்விகளில்
வி ப் க்	ெகாண்டனர்,	ேவதங்களில்	வல்லாைரத்	தமக் ம்	 ேராகிதராகக்
ெகாள்ளத்	தைலப்பட்டனர்	என்பன	நன் 	விளங் கின்றன.	வடவர்	 ட் றவால்
பழந்தமிழர்	மணவாழ்க்ைக,	பிற	சடங் கள்,	சமயக்	ெகாள்ைக	 தலியவற் ள்
வடவர்ெகாள்ைககள்	சிறி 	சிறிதாகப்	 கத்	ெதாடங்கின	என்ப ம்	நன் 	அறியக்
கிடக்கிற .	எனி ம்,	 ர்த்தஅறி 	ெகாண் காணின்,	‘பழந்தமிழர்	நாகரிகம்
இ ’	என்பைதச்	சங்க	 ற்கைளக்	ெகாண் 	எளிதில்	உணரலாம்.	இதைன	உணர
வி ம்பாதா ம்	உணர	அறிவற்றா ேம,	‘இரண்ைட ம்	பிரித் ணரல்	இயலா ’
என்பர்.	
நா :	ேசாழநா 	என்ப 	தஞ்ைச,	தி ச்சிக்	ேகாட்டங்கைளக்	ெகாண்ட
நிலப்பரப்பா ம்.	வடக் ம்	ெதற் ம்	ெவள்ளா கள்;	கிழக்ேக	கடல்,	ேமற்ேக
ேகாட்ைடக்	கைர	இதற் 	எல்ைலகள்	ஆ ம்.	‘ேகாட்ைடக்	கைர’	என்ப
ஆற்றங்கைர	மீதைமந்த	ேகாட்ைட,	அஃதாவ 	ஆற்றங்கைரைய	மிக யர்த்திக்
ேகாட்ைட	ேபாலக்கட்டப்ெபற்ற	அரண்	அைமப்பா ம்.	இஃ 	தி ச்சிக்	ேகாட்டத்தில்
உள்ள	 ழித்தைல	நாட் ல்	உள்ள .	ேகாட்ைடயின்	சிைத கள்	இன் ம்
காணக்கிடக்கின்றன.[1]	இந்நா 	தட்ைடயான	சமெவளி	மைலகள்	அற்ற ;
காவிரியா 	தன்	பல	கிைளயா க டன்	பரந் 	பா ம்	ெச ைம ைடய .
இச்சமெவளி	ேமற்ேக	சிறி 	உயர்ந் ம்	கிழக்ேக	சிறி 	தாழ்ந் ம்	இ க்கின்ற .
காவிரி	கடல கில்	பல	கிைளகளாகப்	பிரிந் 	கடைல	அைடகின்ற .	அந்த
இடத்தில்	காவிரியால்	ேதக்கப்ப ம்	வண்டல்,	நாட்ைடச்	ெச ைமப்ப த் கிற .
காவிரி ம்	அதன்	கிைளக ம்	கடேலா 	கலக் ம்	இடம்	நீண்ட	சமெவளியா ம்.
அந்த	இடம்,	பார்க்கத்தக்க	பண் ைடய .	ேசாழநாட் ல்	ெநல்வயல்கள்
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மிக் ள்ளன.	மாமரங்கள்,ெதன்ைனமரங்கள்,	பழமரங்கள்	என்பன	நன்றாக
ெசழித் 	வள கின்றன.	ேசாணாட் ல்	கா கேள	இல்ைல.[2]	‘யாைன
ப க் ம்	அள ள்ள	இடத்தில்	விைள ம்	பயிர்	எ வைர	உண்பிக் ம்	வள ைடய
ேசாணா 	என் 	ஆ ர்	 லங்கிழார்	அைறந் ளர்.[3]	ஒ 	ேவலி	நிலத்தில்
ஆயிரம்	கலம்	ெநல்	விைளந்தெதன் 	ெபா நர்	ஆற் ப்பைட	ஆசிரியர்
றி ள்ளார்.[4]	

நாட் ன்	பிரி கள்:	சங்க	நாளில்	நாட் ன்	பிரி கட் க்	 ற்றம்,	ேகாட்டம்,	நா
என் ம்	ெபயர்கள்	வழங்கின.	 றிச்சி,	பா ,	ஊர்,	 ,	பதி,	பாக்கம்,	பட் னம்,
நகர்	 தலியன	ஊர்கட் 	வழங்கிய	ெபயர்களா ம்.	இவற் ள்	பட் னம்,	நகர்
என்பன	ேப ர்	அல்ல 	அரசன்	உைற ம்	ஊைரக்	 றிக் ம்.	இவ்விரண் ள்
பட் னம்	என்ப 	கடற்கைரயில்	உள்ள	நகரா ம்.[5]	

காவிரியா :	காவிரியாேற	ேசாணாட் ன்	ெச ைமக் க்	காரணமான .	ஆதலின்
அதைனப்பற்றிப்	பிற்காலத்ேத	பல	கைதகள்	எ ந்தன.	அவற்ைற	மணிேமகைலயிற்
காண்க.	காவிரி,	‘ெசவிலித்தாய்	என்ன	ஒம் ம்	தீம் னற்	கன்னி’	என்
சிவஞான னிவ ம்	பாராட்டத்தக்க	சிறப் ைடய .	அ 	ெபான்ைனக்
ெகாழித்தலாற்	ெபான்னி	என ம்,	ேசாைலகைளத்	தன்	இ றங்களி ம்
விரிந்தி க்கப்	ெபற்றைமயின்	காவிரி	என ம்	ெபயர்	ெபற்றன.இதன்	சிறப்ைப
நன் ணர்ந்ேத	கி.பி.	12ஆம்	 ற்றாண் னரான	ேசக்கிழார்	“வ நா	ெளன் ம்
பிைழயாத்	ெதய்வப்	ெபான்னி”	என்றார்.	இங்ஙனம்	பிற்காலப்	 லவ ம்
ேபாற் ந்தைகைம	உைடயதாய	அக்காவிரி,	ேசாணாட் க்	 கட் ச்
ெசவிலித்தாயாக	அைமந்ததில்	வியப்பில்ைல	அன்ேறா?	ஆண் ேதா ம்	 	நீர்ப்
ெப க்கம்	வ ம்ெபா 	பதிெனட் ப்	ப க ம்	நீரில்	மைற மாம்.	அந்த	நாேள
‘பதிெனட்டாம்	ெப க்கம்’	என் 	பண்ைடேயார்	காவிரியாற் க் 	வணக்கம்
ெசய் 		வந்தனர்.	இக்காவிரிையப்	ெபண்ணாக	உ வகப்ப த்திப்	பாடப்ெபற்ற
காவிரிப்பாக்கைளச்	சிலப்பதிகாரத்திற்	கண் 	மகிழ்க.	
நகரங்கள்:	பண்ைடச்	ேசாழநாட் ன்	 ைற கப்	பட் னமாக	இ ந்த	ெப ைம
ெபற்ற 	காவிரிப் ம்	பட் னம்.	அந்த	இடம்	மணிேமகைல	காலத்திற்	கடல்
ெகாண்ட .	அந்த	இடத்ைத	உணர்த்த	இன் 	காவிரிப்	பட் னம்	என்ற	ெபய டன்
அங் 	ஒ 	சிற் ார்	இ க்கிற .	அந்த	இடத்திற்	கிைடத்த	கல்ெவட் கள்
அங் தான்	 கார்	இ ந்த 	என்பைத	உ திப்ப த் கின்றன.[6]	தவிர,
நாகப்பட் ன ம்	சிறந்த	 ைற க	நகரமா ம்.	இன் 	சிற் ாராகக்	கிடக் ம்
உைற ர்	பண்ைடச்	ேசாழர்	ேகா	நகரங்களில்	ஒன்றா ம்.	 டந்ைத	அல்ல
ம்பேகாணம்	ேசாணாட் ப்	பைழய	நகரங்களில்	ஒன்றா ம்.	

சிற் ார்கள்:	ேசாழ	நாட் ல்	எண்ணிறந்த	சிற் ார்கள்	இ ந்தன.
ெபாய்யாதளிக் ம்	ெபான்னியாற் 	வளத்தால்	சிற் ார்கள்	ெநற்களஞ்சியங்களாக
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விளங்கின.	வயல்களில்	அல்லி	மலர்கள்	 த் க்	கிடந்தன.	அைவ	க ப்பஞ்
சாற்ைறக்	காய்ச் ம்	 யற்சியில்	எ ந்த	 ைகயால்	வாட்ட ற்றன.	எ ைம	மைறயத்
தக்க	ெசஞ்சாலிப்	பயிர்கள்	வயைல	அழ 	ெசய்தன.	சிற் ைரச்	 ற்றி ம்	மா,
பலா,	வாைழ,	ெதன்ைன,	க 	மரங்கள்	ெசழித் 	வளர்ந்தன;	நிைறந்த	பயைனத்
தந்தன.	அ வைடக் 	 ன்	கண்ைணக்	கவரத்	தக்க	அணிகலன்கைள	அணிந்த
மகளிர்	வயல்கைளக்	காவல்	 ரிந்தனர்.	ெநன்	மணிகைளத்	தின்ன	வந்த
பறைவகைளத்	 ரத்தத்	தம்	அணிகைள	வீசி	எறிந்தனர்.	சிறிய	பிள்ைளகள்
கால்களில்	தண்ைட	ஒைசயிட	விைளயாட் ப்	ெபா ள்கைள	ைவத் 	விைளயா க்
ெகாண் ந்தனர்.[7]	
ேசாழர்	 தலிய	ெபயர்கள்:	ேசாழர்	என் ம்	ெசால் க் ப்	ெபா ள்	காண
யன்ேறார்	பலர்,	ெபா ள்	காண,	 யாத	ெசாற்களில்	‘ேசாழ’	ஒன்றா ம்

(நீர்)	‘ ழ்நா ’	என்ப 	நாளைடவில்	‘ ழநா ,	ேசாழ	நா 	என
மாறியி க்கலாேமா	என்ப 	ஆராயத்தக்க .[ றிப் 	1]	உலக்ைக	-	ஒலக்ைகயாக
மாறி	வழங்கல்	ேபால	‘ ’	-	‘ேசா’வாக	மாறல்,	இயல்ேப	அன்ேறா?	இஃ
ஆராய்ச்சிக் ரிய .	ேசாழர்க் ரிய	ெபயர்க ள்	கிள்ளி,	வளவன்,	ெசம்பியன்
என்பன	சிறந்தைவ.	‘கிள்,	ேதாண் ,	ெவட் ’	என் ம்	பல	ெபா ள்கைளக்
றித் ,	‘நிலத்ைதத்	ேதாண் வளம்	ெசய்பவன்’	என் ம்ெபா ளில்

வந்தி க்கலாம்.	வள ைடய	நாட்டான்	வளவன்	எனப்பட்டான்.	‘சிபி’	மன்னன்
மரபினர்	ெசம்பியன்	(சிபியன்,	ெசபியன்,	ெசம்பியன்?)	எனப்பட்டார்.	ெசன்னி
என்ப ம்	ேசாழர்	ெபற்ற	ெபயரா ம்.ெசன்னி-தைல;“சிறப் ைடய ”	என் ம்
ெபா ள்	ெகாண் ,	ெசன்னி	நாட் ற்	சிறந்தவன்,	அரசன்	என் ம்	ெபா ள்களில்
வழங்கப்	ெபற்ற ேபா ம்!	

அரசன்	இலச்சிைன:	வழிவழியாகச்	ேசாழர்க் 	உரிய 	 லி	இலச்சிைன.	ேசாழர்
லிக்ெகா 	உைடயவர்.	காேட	இல்லாத	ேசாழ	நாட் ல்	 லி	ஏ ?	மிகப்	பைழய
காலத்தில்	இ ந்த	நாட் ல்	ேவந்தன்	எவேன ம்	 தன்	 தல்	 லிையக்	ெகான்ற
ெப ஞ்	ெசயைல	மதித் ,	அதைனச்	சிறப் க்	 றியாகக்	ெகாண் க்கலாம்;
பின்னவர்	அதைனேய	தம 	மர 	இலச்சிைனயாகக்	ெகாண்டனர்	ேபா ம்!
இக் றிையப்	பற்றிய	விளக்கம்	சங்க	 ற்களில்	காணப்படவில்ைல.
இைடக்காலத்தில்	ெத ங்க	நாட் ல்	ஒ 	ப திைய	ஆண்ட	ேசாழர்	சிங்க
இலச்சிைனையப்	ெபற்றி ந்தனர்.[8]	
அர 	:ேசாழநா 	பண்ைடக்காலத்தில்,	 ன்	ெசான்னவா ,	பல	சி 	பிரி களாக
இ ந்த .	பிற 	கரிகாலன்	ேபான்ற	வீரமன்னர்	காலத்தில்	ஒர்	அரசனிடேம
அைமந்தி ந்த .	அர 	தந்ைதக் ப்பின்	மகன்	அைடவெதன்ற	 ைறயிேலேய
நைடெபற் 	வந்த .	சில	சந்தர்ப்பங்களில்	பட்டம்	ெப ம்	இைளஞன்
வலியற்றவனாயின்,	தாயத்தார்	அவைனத்	 ரத்திப்	பட்டத்ைதப்	ெப த ம்	உண் .
‘அரச ம்	 க ம்	ஒன் 	பட் ள்ள	நாேட	நா ’	என் ம்	தி க் றள்
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க த்திற்றான்	பண்ைட	அர 	ஏறத்தாழ	நடந் 	வந்த .	அர க் 	நிலவரி,
ங்கவரி,	ெவன்ற	நாட் ச்	ெசல்வம்	என்பனேவ	ெசல்வமாக	அைமந்தி ந்தன.

ேசாழர்	 ம்பேகாணத்தில்	அர 	பண்டாரத்ைத	ைவத்தி ந்தனர்;	அ 	மிக்க
காவைலக்	ெகாண் ந்த .[9]	

-ஆயம்-மன்றம்:	அரச க் 	உதவியாக	ஐம்ெப ங்	 ம்	எண்	ேபராய ம்
இ ந்தன.	அைமச்சர்,	 ேராகிதர்,	தாைனத்	தைலவர்,	 வர்,	சாரணர்	என்ேபார்
ெகாண்ட	அைவ	ஐம்ெப ங் 	எனப்ப ம்.	கரணத்தியலவர்,	க ம	விதிகள்,
கனகச்	 ற்றம்,	கைடகாப்பாளர்,	நகரமாந்தர்,	பைடத்தைலவர்,	யாைன	வீரர்,
திைர	வீரர்	ெகாண்ட	அைவ	எண்ேபராயம்எனப்	ெபயர்	ெப ம்.

இைவயன்றி	மன்றம்	என்ப 	ஒன் ண் .	அங் 	அைவ	 ம்	என்
தி க் ற ம்	பிற	 ல்க ம்	பலப யாகக்	 வதிலி ந் ,	ஊரைவ	அரசியலிற்
பங் 	ெகாண்டேத	என் 	க தல்	தவறாகா .	உைற ர்	மன்றத்தில்	மைலயமான்
மக்கள்	விசாரிக்கப்பட்டனர்[10]	என்பதிலி ந் ,	ஊர்	மன்றம்	என்ப 	நீதிமன்றப்
பணியி ம்	ஈ பட் ந்தைம	ெதளிவாதல்	காண்க.‘உைற ர்	அரசனான
ேகாப்ெப ஞ்	ேசாழன்	இறந்தபின்,	அவன்	இ ந்த	மன்றத்ைதப்	பார்த் க்
கலங்கிேனன்’	என் 	ெபாத்தியார்[11]		வ ந்திக்	 றைல	ேநாக்க,	அரசன்
மன்றத்தில்	இ ந் 	அரசியல்	ெசய்த	அழ 	ெதரிகிறதன்ேறா?	அறிஞர்	ஊர்
அைவைய	அைட ம்	ெபா ,	தங்கள்	பைகைமைய ம்	 சைல ம்	மறந் ,
ெபா ப்பணி	ெசய்வதற் 	உரிய	உள்ளத்ேதா 	இ ப்பர்	என்
ெபா ள்படத்தக்கவா 	ெபா நர்	ஆற் ப்பைட	வரிகள்	இ த்தல்	காண்க.
[12]	அரசன்,	ஐம்ெப ங் ,	எண்ேபராயம்,	ஊர்	அைவ	இம் ன்

வினைர ம்	கலந்ேத	அரசியல்	நடத்தி	வந்தான்	எனக்	ேகாடலில்	தவறில்ைல.
இத்தைகய	அரசியல்	அைவ,	கற்றார்	அைவகைளப்	பற்றிேய	வள் வனார்
வற் த்திப்	பா ள்ளார்	என்ப 	ஈண் 	அறியத்தக்க .	ஊர்ேதா ம்	தீேயார்
தீைமகண் 	ஒ ப்பதற் ரிய	வீ சால்	அைவகள்	பண்ைடத்	தமிழகத்திலி ந்
ைற	ெசய்தன.[13]	

ஊர்	மன்றம்:	சிற் ார்களி ம்	சங்க	காலத்தில்	மன்றம்	இ ந்த .	ஊரின்	ெபா ச்
ெசயல்கைள	ஆய்ந் 	 	 ற	ஊரார்	 ய	இடேம	மன்றம்	எனப்பட்ட .
அக் ட்டம்	ெபரிய	மரநிழலிற்	 ம்.அப்ெபா 	இடத்தில்	ஊைரப்பற்றிய
ெசயல்க டன்,	 த் 	 தலியன ம்	நைடெபறல்	வழக்கம்.	ெபண்கள்
ந ப்பர்.இவ் ரைவச்ெசயல்கள்	ேபார்க்காலத்தில்	நி த்தப்பட் 	வந்தன.
[14]	இவ் ர்	அைவகள்	இன்னின்ன	ெசயல்கைளச்	ெசய்தன	என் 	திட்டமாக
அதற் 	உரிய	விவரங்கள்	இன் 	கிைடக்கவில்ைல.	ஆயி ம்,	கி.பி.	3ஆம்
ற்றாண் 	 தல்	ெதாண்ைட	நாட்ைட	ஆளத்	ெதாடங்கிய	பல்லவர்	பட்டயங்களில்

இவ் ரைவகள்	இ ந்தன	என்ப 	 றிக்கப்பட் த்தலால்,	இைவ
ெப ம்பா ம்	ஊராண்ைமநடத்தி	வந்தன	என் 	ேகாடல்	தவறாகா .
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ஊரைவயார்	 டேவாைல	 ைறயால்	ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டனர்	என்ப ம்	இங்
அறியத்த ம்.	
வரிவிதிப் :	நிலவரி,	ெதாழில்	வளி,	 ங்க	வரி	என்பன	வழக்கில்	இ ந்தன.
நிலவரிேய	ெபரிய	வரியா ம்.	நிலக்கிழவேன	அரசியலின்	 ெக ம்பாகக்
க தப்பட்டான்.	இதனால்	அன்ேறா	வள் வனார்,	

“உ ண் 	வாழ்வாேர	வாழ்வார்மற்	ெறல்லாம்	
ெதா ண் 	பின்ெசல்	பவர்”	
என	அ த்தமாக	அைறந்தார்?	ெவளிநாட் 	வாணிகம்	சங்க	காலத்திற்
சிறந்தி ந்த .	 ங்கச்	சாைலகள்	மிக்கி ந்தன.	இைவபற்றிய	விளக்கம்	பட் னப்
பாைலயிற்	பரக்கக்	காணலாம்.[15]	“கட க் 	எதிேர ள்ள	அகன்ற	சாைலயில்,
உைழப்பிற்	சிறந்த	அரசியல்	அ வலாளர்	அரச ைடய	பண்டங்கைளக்	க த்ேதா
பா காக்கின்றனர்;	நாள்ேதா ம்	 ங்கம்	வ லிக்கின்றனர்;	கதிரவன்
திைரகைளப்	ேபாலச்	சலிப்பின்றி	உைழக்கின்றனர்;	நாள்	ேதா ம்	அளவற்ற

பண்டங்கள்	கடலிலி ந் 	கைரக் க்	ெகாண் 	வரப்ப கின்றன;	கைரயிலி ந்
ஏற் மதி ம்	ெசய்யப்ப கின்ற .	ஒவ்ெவா 	பண்டப்	ெபாதி	மீ ம்	 வி
இலச்சிைன	ெபாறிக்கப்ப ம்.	பண்டங்கள்	பண்டசாைலகளில்	அைடக்கப்ப ம்.......”
இக் ற்றால்	அரசிய க் 	வந்த	வரிக ள்	 ங்கவ மானம்	ஒன்றா ம்	என்ப
ெதளிவாதல்	காண்க.	நில	அளைவகளில்	ேவலி,	மா	என்பன	இ ந்தன	என்ப
ெதரிகிற .	இதனால்,	பிற	அளைவகள்	இல்ைல	எனல்	க த்தன் .	

சிைறச்சாைல:	மணிேமகைல	 காரில்	சிைற	ைவக்கப்பட்டாள்.	அவள்
சிைறக்ேகாட்டத்ைத	அறக்ேகாட்டம்	ஆக்கினாள்.[16]	பண்ைடக்காலத்தில்
சிைறச்சாைல	‘சிைறக்ேகாட்டம்’	என் 	ெபயர்	ெபற் 	இ ந்த 	ேபா ம்!	
பைட	:	ேசாழ	மன்னரிடம்	பண்பட்ட	பைடவீரர்	இ ந்தனர்.	யாைனப்பைட,
திைரப்பைட,	ேதர்ப்பைட,	காலாட்பைட	இ ந்தன.	தாைனத்	தைலவர்

எண்ேபராயத்திற்	பங் 	ெகாண்டவர்.	ேசனாதிபதியர்	(பிற்கால	மகா	சாமந்தர்)
ஐம்ெப ங் விற்	பங் 	ெகாண்டவர்.	ேபாரில்	தன்	வலிையக்	காட் ய
ெப வீரன்	‘ஏனாதி’	என் ம்	பட்டம்	ெபற்றான்.	அரசன்	அப்பட்டத்ைதத்	தந்
அவ்வீரைனப்	ெப ைமப்ப த்தல்	மர .	அச்சி 	விழாவில்	பட்டம்	ெபற்றவன்	ெபாற்
ேமாதிரம்	 தலியன	ெப தல்	மர ,	ஏனாதிப்	பட்டம்	ெபற்ற	இ வர்	 றநா ற்றில்
கழப்பட் ள்ளனர்;	ஒ வன்	ஏனாதி-தி க்கிள்ளி[17][18]	என்பவன்.	மற்றவன்
ஏனாதி-தி க் ட் வன்.	ஏனாதி	என்ப 	ெப ைம	த ம்	பட்டப்	ெபயர்.
இவ்வீரர்கள்	வீரச்	ெசயல்களில்	சிறந் 	விளங்கினர்.	ஏனாதி-தி க்கிள்ளி'
என்பதில்	உள்ள	‘கிள்ளி’	என்ப 	ேசாழ	அரசன்	ெபயரா ம்.	ெபரிய	சாமந்தன்
அல்ல 	அைமச்சன்	அல்ல 	அரசியல்	அ வலாளன்	தன்	அரசன்	ெபா ப்
ெபயைரேயா	சிறப் ப்	ெபயைரேயா	ைவத் க்	ெகாள்ளைலப்	பிற்காலப்	பல்லவர்-
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ேசாழர்-பாண் யர்	கல்ெவட் களிற்	காணலாம்.	அங்ஙனேம	பண்ைடக்	காலத்தி ம்
ைவத்தி ந்தனர்	என்பதற் 	இஃெதா 	சான்றா ம்.	அன்றி,	ேசாழர்	மரபினன்
ஒ வனாகேவ	இவ்வீரைனக்	ெகாள்ளி ம்	இ க்கா .	இந்த	ஏனாதிப்பட்டம்	கி.பி.
7,8,9-ஆம்	 ற்றாண் களி ம்	ேசாழமன்னர்	தம்	தாைனப்	ெப 	வீரர்க்
வழங்கினர்	என்பதற் ப்	ெபரிய	 ராணேம	சான்றா ம்.	ஏன்?	கி.பி.9-ஆம்
ற்றாண் ற்	பாடப்ெபற்ற	 ந்தரர்	தி த்	ெதாண்டத்	ெதாைகேய	தக்க

சான்றா ம்:	
“ஏனாதிநாதன்றன்	அ யார்க் ம்	அ ேயன்”	

என்றிவர்	 வதிற்	காண்க.	ேபார்ப்	பயிற்சி	அளிப்ப ம்	இவர்	தம்	ெதாழில்
என்பைத	ெபரிய	 ராணத்தால்	அறிகிேறாம்.	இப்பட்டம்	பிற்காலச்	ேசாழர்
ஆட்சியி ம்	வழக்கில்	இ ந்தைதக்	கல்ெவட் கள்	ெகாண் 	அறியலாம்.	
அரசன்	ேவற் 	நாட் ன்	மீ 	ேபா க் ப்	ேபாைகயில்	ெவற்றிவாள்,	ெகாற்றக் ைட,
வீர ர 	இவற்ைற	நன்	 த்தத்திற்	 றப்படச்	ெசய்தல்	வழக்கம்,	இங்ஙனம்
ெசய்தல்	வாள்நாட்ேகாள்,	 ைடநாட்ேகாள்,	 ர 	நாட்ேகாள்	எனப்ப ம்.	அரசன்
வஞ்சி	 ப்	பைகேமற்	ெசல் ம்	ெபா 	தன்	பைடவீரர்க் ப்	பைடக்கலம்
தலியன ம்,	பரிசிலர்க் ப்	ெபா ம்	ெகா ப்பன்	ேபாரிைன	ேமற்ெகாண்ட

பின்னாளில்	பைடகட் ப்	ெப வி ந் 	ெசய் 	மகிழ்விப்பன்.[19]	

பட்டங்கள்:	ேசைனத்	தைலவர்க் 	ஏனாதி	என்ற	பட்டம்	அளித்தல்	ேபான்ேற
அைமச்சர்,	கணக்கர்,	ேவளாளர்	 தலாயினார்க் க்	காவிதி	என்ற	பட்ட ம்,
வணிகர்க் 	எட் 	என்ற	பட்ட ம்	அளித் 	அதற் 	அைடயாளமாகப்	ெபான்னாற்
ெசய்யப்பட்ட	 விைன	அளிப்பர்.	அைவ	எட் ப் ,	காவிதிப் 	எனப்ப ம்.[20]	

வீரக்கல்:	ேபாரில்	இறந் பட்ட	வீரர்க் க்	கல்நட் ,	ெபய ம்	பீ ம்	எ தி,
பீலி ட் ச்	சிறப் ச்	ெசய்தல்	மர .	இப்பழக்கத்தால்	வீரர்க் 	உற்சாக ம்
காண்ேபார்க் 	நாட் ப்	பற் ம்	உண்டாதல்	இயல் .	இவ்வீரக்	கற்கள்	இ ந்த
இடங்கள்	நாளைடவில்	ேகாவில்களாக	மாறிவிட்டன.	வீரக்கல்	ந தல்பற்றித்
ெதால்காப்பியம்	விரித் க்	 றல்	காணத்தக்க .	கல்ைலக்	காண்டல்,
ேதர்ந்ெத த்தல்,	நீராட்டல்,	உ வந்தீட்டல்,	ந தல்	விழாச்	ெசய்தல்	 தலிய
ெசயல்கள்	விளக்கப்பட் ள்ளன.	இதைன	நன் 	விளக்கிய	ெப ைம
சிலப்பதிகாரத்திற்ேக	உரிய .	வஞ்சிக்காண்டத்தில்	பத்தினிக் க்	கல்	எ த் ச்
ெசங் ட் வன்	ெசய்த	பலவைகச்	ெசயல்கைள	ேநாக் க.	இப்பழக்கம்	இன் ம்
‘கல்	நாட்டல்’	‘கல்	எ த்தல்’	என் ம்	 ைறகளில்	இல்லந்ேதா ம்	நைடெபறல்
காண்க.	கல்லில்	வீரன 	அரிய	ெசயல்	 றிக்கப்	பட் க் ம்;	இன்ன	ேபாரில்
இறந்தான்	என்ப ம்	ெச க்கப்பட் க் ம்.	இத்தைகக்	கற்கள்	பல	பிற்காலப்
பல்லவர்,	ேசாழர்	காலங்களில்	எ ந்தன.	அைவ	இப்ெபா 	கிைடத் ள்ளன.	இவ்
வீரக்கல்	வழிபா 	 றநா ,[21]	 றப்ெபா ள்	ெவண்பாமாைல	ஆகியவற்றில்
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நன் 	விளக்கப்பட் ள.	
ேபார்:	பழந்தமிழ்	அரசர்	ெப ம்பா ம்	தாேம	ேபாரில்	கலந் 	ெகாள்வர்,	ேபார்
வீரர்க் ப்	 றப்ப ன்	ெப ஞ்	ேசா 	வழங் வர்;	அவரவர்க் ரிய	சிறப் ச்
ெசய்வர்,	ேபார்க்	களத்தில்	வீரர்க் 	ஊக்க	 ட் வர்.	அரசர்	ேபாரில்	 ண்பட்
வீழ்வராயின்,	அவர்	வீரர்கள்	ேபாைர	நி த்திவி வர்.[22]	ேதாற்ற
அரசன்	வடக்கி த்தல்	வழக்கம்.	வடக்கி த்தலாவ 	-	பட் னி	கிடந்
வடக்கிலி ந் 	உயிர்	நீத்தல்.	ேபாரில்	இறவா ,	ேவ வைகயில்	இறந்த	அரசன
உடைலக்	 ைசப் ல்	மீ 	கிடத்தி,	வாளாற்	ேபாழ்ந் 	ேபாரில்	ம ந்ததாகக்	க தி
எரித் விடல்	மரபாம்.	இங்ஙனம்	ெசய்யின்,	அவன்	ஆவி	வீரர்	 றக்கம்	எய் ம்
என்ப 	அக்கால	மக்கள்	க த் .[23]	ேதாற்ற	அரசற் 	 	அழித் க்	கடகம்
ெசய்யப்ப ம்.[24]	வாள்,	ேவல்,	வில்	என்பன	ேபார்க்க விகள்	ஆ ம்.	ேபார்	 ரசம்
ஒன் ண் .	ேபார்	ெசய் ம்	இ 	திறத்தார்க் ம்	ேபார்	 ைறக்ேகற்ப	அைடயாள
மலர்கள்	உண் .	 ேவந்த ள்	இ வைர	ெவன்ற	ஒ வன்	தன்	ேமம்பா 	விளங்கத்
ேதாற்றவர்	இலச்சிைனகைளத்	தன்	இலச்சிைனேயா 	ேசர்த் 		வழங்கினான்.
அவன்	‘ ம் 	ேவந்தன்’	என	வழங்கப்பட்டான்.	யாைனகள்	ெகா கைள	ஏந்திச்
ெசல் ம்	வீரர்கள்	தைலயிற்	 ச் 	மார்பில்	மாைல	 	இ ப்பர்.	 றப் ண்ப ன்,
அவர்	வீ 	மீளார்.	வீரர்	இறந் கிடப்பின்,	அவ்விடத்தில்	அவர்	மைனவியர்	வந்
ஆகந்த வி	உவைகக்	கண்ணிர்	விட் 	உடன்	இறப்பர்;	சிலர்	ைகம்ைம	ேநான்
ேநாற்பர்.	 ண்பட் த்	தி ம்பிய	வீரர்க் ப்	ெபண் ர்	ெப ஞ்சிறப் ச்	ெசய்வர்.
ெவன்ற	அரசன்	ேதாற்ற	அரசன 	நாட்ைடக்	ெகாள்ைளய த்த ம்	உண் ;	அந்த
அரசன்	ெசல்வத்ைதக்	கவர்ந் 	வந் 	 லவர்,	பாணர்,	வீரர்,	விறலியர்,	 த்தர்
தலிேயார்க் க்	ெகா த் 	மகிழ்வன்.	இச்ெசய்திகள்	அைனத்ைத ம்
றநா ற் ப்	பாக்களிற்	கண் 	ெதளியலாம்.	

ெப நிலக்	கிழவ ம்	அரசமரபின ம்	கரிகள்	மீ 	இவர்ந் 	ெசன்றனர்.	தாைனத்
தைலவர்கள்	ேதர்களிற்	ெசன்றனர்.	
சில	ேவைளகளில்	அரசர்	ேபா க் 	 ன்	வஞ்சினம்	 றிச்ெசல்லல்	மர .	ேசாழன்
நலங்கிள்ளி	என்பான்	ேபா க் ப்	 றப்பட்ட	ெபா 	 றியதாவ :	“பைகவர்
ெமல்ல	என்னிடம்	வந் 	‘எமக் 	ஈயேவண் ம்’	என் 	இரப்பாராயின்,
பைழைமயாகிய	என 	அரசாட்சி	த தல்	எளி ;	இனிய	உயிைர ம்	ெகா ப்ேபன்
அைமச்சர்,	பைடத்	தைலவர்	 தலிேயார 	வலி ைடைம	எண்ணா 	என்
உள்ளத்ைத	இகழ்ந்த	அறிவற்றவன்,	யாவ ம்	அறி ம்ப 	 யி ம்	 லிைய	இடறின

டன்	ேபாலப்	பிைழத் ம்	ேபாதல்	அரிதா ம்.	அப்பைகவைன	யான்
ெவல்லாவி ன்,	ெபா ப்	ெபண் ர 	ெபா ந்தாத	ேசர்க்ைகயில்	என 	மாைல
வள்வதா க’![25]	என்ப .	இப்பாடலால்,	ேசாழன்	நலங்கிள்ளியின்

அற ணர்ச்சி ம்	ஒ க்க	ேமம்பா ம்	வீர ணர்ச்சி ம்	நன்கறியலாம்	அன்ேறா?	
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அரசன்	பற்றிய	விழாக்கள்:	அரசன்	பிறந்த	நாள்	விழா	ஒவ்ேவார்	ஆண் ம்
சிறப்பாகக்	ெகாண்டாடப்	ெப ம்.	அப்ெபா 	அரசர்கள்	மங்கலவண்ணமாகிய
ெவள்ளணி	அணிந் ,	ெச ச்ெசய்தல்,	சிைறெசய்தல்,	ெகாைலெசய்தல்	 தலிய
ெசற்றச்	ெசயல்கள்	ெசய்யா	ெதாழிந் ,	சிைறவி தல்,	சிைற	தவிர்தல்,	 லவர்
தலிய	தக்கார்க் 	ேவண் வன	த தல்,	இரவலர்க்கீதல்	 தலிய

அறச்ெசயல்கள்	ெசய்வர்.	இ 	ெப மங்கலம்	என ம்,	ெவள்ளணி	என ம்
றப்ப ம்.இங்ஙனேம	அரசன்	 ைனந்த	நாள்	ெதாடங்கி	ஒவ்ேவார்	ஆண் ம்

ட் 	நா ம்	ெகாண்டாடப்ெப ம்.	இ 	 	 ைனந் 	நீரா தலின்,
மண் மங்கலம்	எனப்ெபயர்	ெப ம்.[26]	இதன்	விரி 	ெதால்காப்பியத் ட்
காணலாம்.	
த்தமிழ்	வளர்ச்சி:	ேபார்	ஒழிந்த	ஏைன	ேநரங்களில்	எல்லாம்	அரசன்	 லவ டேன

இ ந் 	காலத்ைத	இன்பமாகக்	கழித்தல்	மர .	 லவர்	அவ ைடய	சிறந்த
இயல் கைளப்	 கழ்வர்	 ற்றங்கண்ட	இடத் க்	க வர்.	இதற் க்	ேகா ர்	கிழாேர
சான்றாவர்.	ேபார்	ஒேர	மரபின க் ள்	நடப்பி ம்	 லவர்	சந் 	ெசய்ய	 ற்ப வர்;
ெப ம்பான்ைம	ெவற்றி	ெப வர்.	அரசன்	ேபாரில்	ெவற்றி	ெபற் 	மீளின்,	அவன
ெப ஞ்	சிறப்ைபப்	பா வர்;	அவன்	இறப்பின்,	 லவர்	சிலர்	உடன்	இறப்பர்.	அரசன
நாேளாலக்கம்	சிறப் ைடய .	அங்ேக	ஆ மகளிர்,	பா மகளிர்,	பாணர்,	 த்தர்
தலிேயார்	ஆடல்பாடல்களில்	பங்ெக த் க்	ெகாள்வர்.	இப்பாணரால்

இைசத்தமிழ்	வளர்ந்த .	 த்தரால்	நாடகத்	தமிழ்	வளர்ந்த ;	 லவரால்
இயற்றமிழ்	வளர்ந்த .	இங்ஙனம்	ஒவ்ெவா 	மரபின ம்	(ேசாழர்	உட்பட)
த்தமிைழப்	ேபாற்றி	வளர்த்தனர்.	தன்ைனக்	காணவ ம் லவர்,	பாணர்,	 த்தர்
தலிேயார்க் 	அரசன்	அவரவர்	த திக்ேகற்றவா 	பரிசில்	வழங் வன்;	ெபரிய
லவராயின்,	யாைன ம்	நல் வன்.	சிறந்த	 லவைரப்	பல	மாதங்கள்	இ ந்
ேபா ம்ப 	அரசேன	வற் த் 	வான்.	அரண்மைனயில்	எப்ெபா ம்	வி ந் ம்
இைச ம்	 த் ேம	 ெகாண் க் ம்.அரசன்	எல்லாைர ம்	உடன்	ைவத்
உண் தல்	வழக்கம்.	இரண்டாம்	கரிகாற்	ேசாழன்	அரண்மைனச்	ெசய்திகைளப்
ெபா நர்	ஆற் ப்	பைடயில்	பரக்கக்	கண் 	ெதளியலாம்.[27]	 ள ற்றத் த்
ஞ்சிய	கிள்ளி	வளவன்	அறச்ெசயைலப்	 றப்பாட்டால்	நன்கறியலாம்.[28]	

ெபண்பாற்	 லவர்:	சங்ககாலப்	 லவர்	ஏறத்தாழ	700ஆவர்.	அவ ட்	ெபண்பால ம்
இ ந்தனர்.	அவ ள்	-	ஒளைவயார்,	ஆதிமந்தியார்,	காக்ைகபா னியார்,
நச்ெசள்ைளயார்,	ஒக் ர்	மாசாத்தியார்,	ெவள்ளி	வீதியார்,	ெவண்ணிக்
யத்தியார்,	 றமகள்	இளெவயினி, றமகள்	 றிெயயினி,	காவற்ெபண் ,

கழாற்கீரன்	எயிற்றியார்,	காமக்கணிப்	பசைலயார்,	நக்கண்ைணயார்,
நன்னாைகயார்,	 ங்கண்	உத்திைரயார்,	ெபான் யார்,	மாேறாகத்
நப்பசைலயார்,	ேபாந்ைதப்	பசைலயார்,	அள் ர்	நன் ல்ைலயார்,	பாரிமகளிர்,
பத்தினி	(கண்ணகி),	 தப்பாண் யன்	மைனவி	 தலிேயார்	 றிப்பிடத்	தக்கவர்,
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இவ ள்	காக்ைக	பா னியார்	யாப்பிலக்கணம்	ெசய்தவர்	எனின்,	அம்மம்ம!
அக்காலப்	ெபண் லவர்	ெப ைமைய	என்ெனன்ப !	

பா னியர்	இைசத்தமிைழ	வளர்த்தனர்,	 த்தியார்	நாடகத்	தமிைழ	வளர்த்தனர்.
இவர்	அைனவர்க் ம்	அாசன்	பரிசில்	வழங்கிச்	சிறப் ச்	ெசய்வ 	வழக்கம்.	 லவர்
அைனவ ைடய	பாக்க ம்	தன்ைம	நவிற்சிேய	உைடயைவ;	அஃதாவ ,	உள்ளைத
உள்ளவா 	உைரப்பைவ:	உயர் 	நவிற்சி	அற்றைவ	ப ப்ேபார்	உள்ளத்ைதக்
ெகாள்ைள	ெகாள்பைவ.	ஆதலின்,	அக்கால	அரசர்	 லவைரப்	ேபாற்றித்	தம்
தாய்ெமாழிைய ம்	ேபாற்றினர்.	க ய ர்	 த்திரங்	கண்ணனார்	பட் னப்பாைல
பா யதற்காக	15	 றாயிரம்		ெபான்	பரிசில்	ெபற்றார்	என் 	சயங்ெகாண்டார்
கலிங்கத் ப்	பரணியிற்	பா ள்ளார்.	பதிற் ப்	பத்ைதப்	பா ய	 லவர்	பலர்	உயர்தரப்
பரி க ம்	ஊர்க ம்	ெபற்றனர்.	இக் ற் களில்	பாதியளேவ ம்	உண்ைம
இ த்தல்	 ம்.	இங்ஙனம்	பண்ைட	அரசர்,	 லவைரப்	ேபாற்றினைமயாற்றான்	பல
ல்கள்	ெவளிவந்தன.	நம 	ேபறின்ைம	காரணமாகப்	பல	இக்காலத் 	இல்லா

ெதாழிந்தன.	பரிசில்	ெபற்ற	 லவன்	மற்ெறா 	 லவைனத்	தன்	வள்ளலிடத்ேத
ஆற் ப்ப த் ம்	 ைற	அழகிய .	 த்தன்	ேவெறா 	 த்தைனத்	தன்	 ரவலன்
பால்	ஆற் ப்ப த்தல்,	ெபா நன்	ேவெறா 	ெபா நைனத்	தன்	அரசனிடம்
ஆற் ப்ப த்தல்,	பாணன்	மற்ெறா 	பாணைன	இங்ஙணம்	ஆற் ப்	ப த்தல்
தலியன	பத் ப்பாட் 	எ ம்	 லில்	கண் 	களிக்கலாம்.	அரசன்	எல்லார்க் ம்

ேப தவி	 ரிந் 	வந்தைமயின்	 லவர்க் ள் ம்	பாணர்க் ள் ம்	ஒற் ைம	நிலவி
இ ந்த .	ஒ 	 லவன்	மற்ெறா 	 லவைன	மனமாரப்	 கழ்ந் 	பா யி த்தைல
அப்பாக்களில்	காணலாம்.இங்ஙனம்	அரசர்பால்	தண்ணளி ம்	 லவர்பால்
ஒற் ைம ம்	இ ந்தைமயாற்றான்,	அக்காலத்தில்	 த்தமி ம்	ெசழித்ேதாங்கின.
தமிழர்	த க் டன்	வாழ்ந்தனர்.	இந்தியாவின்	ெப ம்	ப திையப்	பி த்தாண்ட
பிந் 	சாரனிடம்	தமிழகம்	அ ைமப்படாதி ந்த !	

இைச ம்	 த் ம்:	இவற்றின்	விரிைவச்	சிலப்பதிகாரம்	அரங்ேகற் 	காைதயில்
விளக்கமாகக்	காணலாம்.	அக்காைதக் 	அ யார்க் 	நல்லார்	எ திய
விளக்க ைரேய	ஊன்றிப்	ப த்தற் ரிய .	ஏறக் ைறயக்	கி.பி.	13-ஆம்
ற்றாண் னரான	அவர்	கி.பி.2ஆம்	 ற்றாண் 	 லாகிய	சிலப்பதிகாரத்திற் ,

உைர	எ தினர்.	அவர்	காலத்தில்	பலவைகக்	 த் 	 ல்க ம்	இைச	 ல்க ம்
இ ந்திராவி ல்,	அவர்	உைர	வைரந்தி த்தல்	இயலாதன்ேறா?	அந் ல்கள்
இ ந்தைமெகாண்ேட	சங்க	காலத் 	இைச	நாடக	ேமம்பாட்ைட	நாம்
நன் 	உணரலாமன்ேறா?	நாடக	மகள்	அரசர்க் ரிய	நடன	வைககள்,	ெபா
மக்கட் ரிய	நடன	வைககள்,	பாடல்,	ேதாற்க வி. ைளக்க வி.நரம் க்
க விகைளக்	ெகாண் 	பாடல்,	ஒவியம்	தீட்டல்,	 	ேவைல	ெசய்தல்	 தலிய	பல
கைலகளில்	பல்லாண் கள்	பழகித்	ேதர்ச்சி றல்	ேவண் ம்	என் 	மணிேமகைல

கின்ற .[29]	பலவைக	யாழ்	வைககள்	விளக்கப்பட் ள்ளன.	ஆடல்
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ஆசிரியன்,	இைச	ஆசிரியன்	 தலிய	ஆசிரியன்	மார்	 றிக்கப்பட் ள்ளனர்.
அரங்ேகற் 	காைதயிற்	 றிக்கப்பட்ட	பல	ெசய்திகள்	இன் 	அறி மாறில்ைல
எனின்,	அக்கால	இைசச்	சிறப்ைப ம்	நடனச்	சிறப்ைப ம்	என்ெனனக்	 றி
வியப்ப !	

இைசக்க விகள்:	அக்காலத் 	இ ந்த	இைசக்	க விகளாவன	:	அக ழ ,
அகப் ற ழ ,	 ற ழ ,	 றப் ற ழ ,	பண்ணைம ழ ,	நாள் ழ ,	காைல
ழ 	என	ஏ வைகயாற்	ப க்கப்ப ம்.	ேபரிைக,	படகம்,	இடக்ைக,	உ க்ைக,

மத்தளம்,	சல்லிைக,	கர ைக,	திமிைல,	 ட ழா,	தக்ைக,	கணப்	பைற,	தம கம்,
தண் ைம,	தடாரி,	அந்தரி,	 ழ ,	சந்திரவைளயம்,	ெமாந்ைத,	 ர ,
கண்வி ம் ,	நிசாலம்,	 ைம,	சி பைற,	அடக்கம்,	த னிச்சம்,	விரேல ,
பாகம்,	உபாங்கம்,	நாழிைகப்பைற,	 ,	ெப ம்பைற	 தலிய	ேதாற்	க விக ம்,
வங்கியம்,	 ழல்	என் ம்	 ைளக்	க விக ம்;	ேபரியாழ்,	மகரயாழ்,	சேகாடயாழ்,
ெசங்ேகாட் யாழ்	என் ம்	நரம் க்	க விக ம்	பிற ம்	ஆ ம்.	

இைச:	 ரல்,	 த்தம்,	ைகக்கிைள,	உைழ,	இளி,	விளரி,	தாரம்	என் ம்
ஏழிைசயா ம்	பிறக் ம்	பண்விகற்	பங்க ம்	பதிேனாராயிரத் த்
ெதாள்ளாயிரத் த்	ெதாண் ாற்ெறான்றாகிய	இைசக ம்	தமிழ்ப்	பாணர்களால்
அறிந் 	பாடப்ெபற் 	வந்தன.		

பலவைகக்	 த் கள்:	ேவதியல்,	ெபா வியல்	என் ம்	இ திற ைடய
அகக் த் ,	 றக் த் க ம்,	 ரைவ,	களிநடம்,	 டக் த் ,	கரணம்,	ேநாக்
ேதாற்பாைவ	என் ம்	விேனாதக்	 த் க ம்;	அம்மாைன,	பந் ,	கழங்காடல்,
உந்தி,	சாழல்,	பல்லாங் ழி,	அவலி ,	ெகாற்றி,	பிச்சிவாரிச்சி,	சிந் ப்	பி க்ைக,
டப்	பி க்ைக,	பாண் ப்பி க்ைக,	பாம்பாட் ,	ஆலங்காட்டாண் [ றிப்

2]	 தலிய	பலவைக	வரிக் த் க ம்	பிற ம்	சங்க	நாளில்	ந க்கப்ெபற்
வந்தன.[30]	

நகர	வாழ்க்ைக:	 கார்	ேபான்ற	ெபரிய	நகரங்களில்	ெசங்கல்,	 ண்ணாம்பால்
ஆகிய	மாடமாளிைககள்	மிக் 	இ ந்தன.	அவற்றின்	 வர்கள்	மீ 	ெதய்வங்கள்,
விலங் கள்	இவற்ைறக்	 றிக் ம்	வியத்த 	ஒவியங்கள்	தீட்டப்	ெபற் 	இ ந்தன.
[31]	பல	மாளிைககள்	அழகிய	 ஞ்ேசாைலகள்	 ழப்ெபற்றி ந்தன.
அச்ேசாைலகளில்	ஆழமற்ற	கிண 	அல்ல 	 ளம்,	பளிங் 	அைற	அல்ல
அழகிய	அைற,	ெசய் ன் 	இன்ன	பிற ம்	இன்ப	விைளயாட் க க்காக
அைமக்கப்பட் ந்தன.[32]	

மண ைற:	சங்க	 ல்களில்	இ வைக	மண ைறகள்	 றப்பட் ள;
ஒன் 	பழந்தமிழர்	மண ைற;	பின்ன 	சிலப்பதிகார	காலத்த .	 ன்னதில்	(1)
இைசக்க விகள்	ஒலிப் 	(2)	கட ள்	வணக்கம்	(3)	மணப்	ெபண்ைணப்	பிள்ைள
ெபற்ற	ெபண் ர்	நால்வர்	 	அரிசி ம்	மல ம்	கலந்த	நீரால்	‘ெபற்ேறான்	ெபட் ம்
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பிைணைய	ஆ க’	என	வாழ்த்தி	நீராட்டல்,	(4)	அன்றிரேவ	மணமக்கைள
இல்லறப்ப த்தல்,	(5)	மனவி ந் 	ஆகிய	இைவேய	சிறப்பிடம்	ெபற் ள்ளன.
[33]	“இம்மண ைறயில்,	(1)	எரிவளர்த்தல்	இல்ைல	(2)	தீ	வலம்	வ தல்	இல்ைல;
(3)	தக்	ஷிைண	ெபறப்	 ேராகிதன்	இல்ைல.	இ 	 ற் ம்	தமிழர்க்ேக	உரிய
தி மணம்”	என் 	தி .பி. .	சீனிவாச	ஐயங்கார்	அவர்கள்	 றி ள்ள
கவனித்தற் ரிய .[34]	

சிலப்பதிகாரம்	கி.பி.	2-ஆம்	 ற்றாண் ல்	ெசய்யப்பட்ட .	அந் லில்	ேகாவலன்,
கண்ணகி	மணம்	 தற்காைத ள்	விவரிக்கப்பட் ள்ள .	அதில்	ெபண்கள்
யாைன	மீ 	ெசன் 	மாநகரத்தார்க் 	அறிவித்தேல	 ைமயான .[ றிப்
3]	அத்தி மணத்தில்	(1)	மா 	பார்ப்பான்	மைற	வழி	காட்டல்	(2)	தீ	வலம்
ெசய்தல்,	(3)	பாலிைகயின்	ேதாற்றம்	என்பன	 தியைவ.	அம்மைறயவன்	‘சமணப்
ெபரிேயான்’	என்பர்	ஆராய்ச்சியாளர்.	‘ேகாவல ம்	கண்ணகி ம்	சமணர்	ஆதலின்,
ேவத	 ைறப்ப 	மணந்திரார்-சமண	 ைறப்ப ேய	மணந்தனராவர்’	என்பர்
அவ்வறிஞர்.	மணம்	 ந்த	பிற 	மன	மக்கள்	வாழ்த்தப்	ெபற்றனர்.	பின்னர்
அைனவ ம்	ேசாழ	ேவந்தைன	வாழ்த்தி	மண	நிகழ்ச்சிைய	 த்தனர்’	என்ப
சிலப்பதிகாரத் ள்	 றப்பட் ள்ள .	

ம் கார்:	இந்த	நகர	வ ணைன	சிலப்பதிகாரம்	ஐந்தாம்	காைத ள்	ெதளி ற
விளக்கப்பட் ள்ள .	நகரம்	காவிரியாற்றின்	வடகைரயில்	அைமக்கப்பட்ட .
ம ர்ப்பாக்கம்,	பட் னப்பாக்கம்	என் ம்	இரண் 	பிரி கைள	உைடய .
இரண் ற் ம்	இைடயில்	திறந்த	ெவளி	உண் .	அங் 	மரத்த களில்	கைடகள்
இ ந்தன.	ம ர்ப்	பாக்கத்தில்	கடற்கைரைய	அ த் 	உயர்ந்த	மாடமாளிைககள்
இ ந்தன.	ெசல்வாக் 	நிைறந்த	யவனர்	மாளிைககள்	இ ந்தன;	வாணிகத்தின்
ெபா ட் 	வந்தி ந்த	பல	ெமாழி	மக்கள்	தம் ள்	ேவற் ைமயின்றி	ெந ங்கி
வாழ்ந் 	வந்தனர்.	பலவைக	மணப்ெபா ள்கள்,	பட்டாைட,	ப த்தியாைட	,	கம்பள
ஆைட	 தலியன,	பலவைகப்	 மாைலகள்,	இவற்ைறச்	ெசய் ம்	மக்கள்,
லவாணிகர்,	மீன்வாணிகர்	உள்ளிட்ட	பலவைக	வணிகர்;	ெபாற்ெகால்லர்,

கன்னார்,	க மான்,	தச்சன்	 தலிேயார்,	ஒவியம்	திட் ேவார்,	கற்றச்சர்,
மா மிகள்	 தலிய	பலதிறப்பட்டவ ம்	ம ர்ப்பாக்கத்தில்	உைறந்தனர்.
பட் னப்பாக்கத்தில்	அரசன்	மாளிைக	உைடய	அகன்ற	அரசர்	ெத ம்	ேதேரா ம்
ெத ம்	அங்கா த்	ெத ம்	இ ந்தன.	ெசல்வத்திற்	சிறந்த	வணிகர்,
நிலக்கிழவர்,	மைறயவர்,	ம த் வர்,	ேசாதிடர்	 தலிேயார்	வாழ்ந்தனர்.
அரண்மைனையச்	 ற்றிக்	கரிவிரர்,	பரிவீரர்,	ேசைனத்	தைலவர்	 தலிேயார்
உைற ம்	ெத க்கள்	இ ந்தன.	 லவர்,	பாணர்,	இைசவாணர்,	மாைல	ெதா ப்பதில்
வல்லார்,	 த் 	ேவைல	ெசய்ேவார்,	நாழிைக	 ேவார்,	அரண்மைன
அ வலாளர்	 தலிய	பல	திறத்தவ ம்	பட் னப்	பாக்கத்தில்	உைறந்தனர்.	
கார்	சிறந்த	 ைற கத்ைதப்	ெபற்றி ந்த .	அரசர 	ெப ஞ்	ெசல்வ	நகரம்,
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மா மிகள்	நிைறந்த	நகரம்,	கடல்	 ழ்ந்த	உலகேம	வ ைம	உறி ம்	தான்	மட் ம்
வ ைம	உறாத ;	ெவளிநாட் ப்	ெபா ள்க ம்	உள்நாட் ப்	ெபா ள்க ம்
வண் களில்	ேபாதைல ம்	வ தைல ங்	கான,	பல	நாட் ப்	பண்டங்கைள ம்
சாைலயாகப்	 கார்	நகரம்	காட்சி	அளித்த .	அக்ேகா	நகரத்தின்	ெச ைம	இமயம்
அல்ல 	ெபாதியம்	ேபான்ற	உ திப்பா 	உைடயதா ம்.[35]	இந்நகர	வ ணைன
பட் னப்பாைலயிற்	காண்க.	ெபரிய	கப்பல்கள்	 கார்த் ைற கத்ைத	அைடந் 	
பண்டங்கைள	இறக் ம்.[36]	நகரக்	கைடவீதியில்	உயர்ந்த	மாடமாளிைககள்
உண் .	அவற்ைறச்	 ற்றி ம்	நாற் றங்களி ம்	ேமைடகள்	உண் .	அவற்ைற
அைடயப்	ப க்கட் கள்	உண் .	அம்மாளிைகயில்	பல	அைறகள்	சிறிய ம்
ெபரிய மாக	இ க் ம்.	அவற் க்ெகல்லாம்	கத கள்	உண் .	 வர்களில்
சாளரங்கள்	உண் .	ேமல்	மாடங்களிலி ந் 	ெசல்வ	மகளிர்	கரங்கைளக்	 வித்

கைன	வணங் ம்	காட்சி-உயர்ந்த	மைலப்	பாங்கரில்	ெசங்காந்தள்
மலர்க்ெகாத் கள்	இ த்தைலப்	ேபால	இ க் ம்.	 கக்	கட ள்	ஊர்வலம்
வ ம்ெபா 	இைச ம்	நடன ம்	இடம்	ெப ம்	பலவைகக்	க விகளின்	ஒைச ம்
ெத க்களில்	ஒன் ப ம்;	ஆட ம்	பாட ம்	நைடெப ம்.[37]	
நகரத்தின்	பல	ப திகளி ம்	பலவைகக்	ெகா கள்	காட்சி	அளிக் ம்.	சில
ெகா கள்	வழிபா 	ெபறத்தக்கைவ.	சில	ெவள்ைளக்	ெகா க க் 	அ யில்
உயர்தரப்	ெபா ள்	ெகாண்ட	ெபட் கட் 	வழிபா 	நைடெப ம்.	பல	கைலகளில்
வல்லார்	ெகா 	நட் ப்பிறைர	வா க்கைழப்பர்.	 ைற கத்தில்	கப்பல்	மீ ள்ள
ெகா கள்	காற்றில்	அைசந்தா ம்	ேதாற்றம்	அழகியதாக	இ க் ம்.	ேவ 	பல
கைடகளில்	அவற்றின்	தன்ைமைய	உணர்த்தத்தக்க	ெகா கள்	கட்டப்பட்
இ க் ம்.[38]	

இன்ைறய	 கார்[ றிப் 	4]:	மா ரத்திலி ந் 	காவிரிப் ம்	பட் னம்	ேபா ம்
பாைதயில்	20	கி.மீ.	அளவில்	ைககாட் 	மரம்	ஒன் 	இ க்கின்ற .அதிலி ந்
கடற்கைரவைர	ஒேர	சாைல	5	கிமீ	ெதாைலவிற்	ேபாகின்ற .	அதன்	இ ற ம்
வீ கள்	இ க்கின்றன.	அங்கி ப்பவர்	பழங் 	மக்கள்.	இரண்
அக்கிரகாரங்கள்	இ க்கின்றன.	அங் 	மைறயவர்	இ க்கின்றனர்.
சாைலயிலி ந் 	பிரிந் 	ெசல் ம்	கிைளப்	பாைதகள்	ேம 	பள்ளங்கள்	உைடயன.
சாைலக் 	இடப் றேம	சி 	 யி ப் கள்	மி தியாக	இ க்கின்றன.	சாைலக்
இ றத்தி ம்	பைழய	உைற	கிண கள்	காணக்	கிடக்கின்றன.	‘இங் 	நாங்கள்
கிண கள்	ேதாண் வதில்ைல.	இைவெயல்லாம்	பைழய	காலத் க்கிண கள்’
என் 	அங் ள்ளவர்	 கின்றனர்.	ெந ந்ெத விற் 	இடப் றம்	சிறி
ெதாைலவில்	ெப ந்திடல்கள்	இ க்கின்றன;	‘இைவ	அக்கிரகாரம்	இ ந்த	இடம்;
ேவளாளர்	ெத 	இ ந்த	இடம்	என் 	எங்கள்	பாட்டனார்	ெசால்லக்ேகட்ேடாம்’
என் 	80	வய ைடய	கிழவர்	ஒ வர்	ெசான்னார்.	அந்தத்	திடல்கைளச்	 ற்றி ம்
வயல்கள்	இ க்கின்றன.	திடல்கள்	மட் ம்	ேதாண்டப்பட் ல.	எங் த்	ேதாண் ம்
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பைழய	ெசங்கற்கள்,	மட்பாண்டச்சிைத கள்	காணக்	கிடக்கின்றன.	அவற் ள்
சில,	 ைவைய	அ த் ள்ள	அரிக்கேமட் ல்	கிைடத்த	மட்பாண்டச்	சிைத கைள
ஒத் ள்ளன.	ஓரிடத்தில்	பைழய	ெசங்கற்கள்	3	மீ	ஆழத்திலி ந்
அப் றப்ப த்தப்பட் ந்தன.	அவற் ள்	ஒன்ைற	அளந்ேதன்;	நீளம்	23	ெசமீ
அகலம்	15	ெச.மீ.	கனம்	4	ெச.மீ.	அதற் ம்	 திய	கற்க க் ம்	ேவ பா 	நன்
ெதரிகிற .	

ேகாவில்கள்:	இவ்ைவந் 	கி.மீ.	நீள ள்ள	பாைத	ெந கப்	பல	சிறிய	பைழய
ேகாவில்கள்	இ க்கின்றன.	இைவ	பலவைகப்பட்டைவ	(1)	கீற் க்	 ைர ம்
வர்க ம்	உைடய	ேகாவில்கள்	(2)	மண்	 வர்க ம்	கீற் க்	 ைர ம்	உைடய

ேகாவில்கள்	(3)	ெசங்கற்	 வர்க ம்	ஒட் க்	 ைர ம்	ெகாண்ட	ேகாவில்கள்,
ஒேர	அைற,	அைதச்	 ற்றி ம்	நாற் ற ம்	அகன்ற	திண்ைண;	அைற ள்ேள
ைதயால்	இயன்ற	சிைலகள்	 வர்கள்	மீ 	கட ளர்	ஒவியங்கள்,	சில

உள்ளைறகளில்	கற்சிைலகள்	இ க்கின்றன.	 ைர	மீ 	கலசம்	ெகாண்ட
ேகாவில்கள்	பல.	சில	இடங்களில்	 ன் 	கலசங்கள்	இ க்கின்றன.	இத்தைகய
பைழய	ேகாவில்கள்	பிற	இடங்களில்	காண்டல்	அ ைம.	

ஏறக் ைறய	இவற்ைறப்	ேபாலேவ	பைழய	சங்ககாலக்	ேகாவில்கள்	பல
இ ந்தி க்கலாம்	என்ெறண் தல்	தவறாகா .	சில	ேகாவில்களில்	சிைல
இல்ைல;	 வர்	மீ 	கட ள்	உ வம்	திட்டப்பட் ள்ள .	அதற் 	வழிபா 	நடந்
வ கிற .	இங்ஙனேம	தாண்களி ம்	கட ளர்	உ வங்கள்	காண்கின்றன.
இவற்ைற	ேநாக்கிய	ெபா 	எனக் க்	கந்திற்பாைவநிைனவிற் 	வந்த .	

காவிரிக் 	வலப் றம்:	காவிரிக் 	அப்பால்	ேமடான	இடம்	பரந் 	கிடக்கிற .
அ ேவ	பைழய	 ம் கார்	நகரத்தின்	சிறந்த	ப தி	என் 	அங் ள்ளார்

கின்றனர்.	அம்ேமட் ன்	மீ 	பரதவர்	 ல்கள்	அைமத் 	வாழ்கின்றனர்.
அவ்வழி	வந்த	அம்ைம	ஒ த்திையக்	கண் 	அங் த்	ேதாண் ப்	பார்த்தீர்களா?'
என் 	ேகட்ேடன்.	அவ்வம்ைம,	‘அங் 	அகழ்ந்த இல்ைல’	என்
விைடயி த்தாள்.	நான்	தி க்கிட்ேடன்.	ஏன்?	

“அகழ்வாைரத்	தாங் ம்	நிலம்	ேபாலத்	தம்ைம	
இகழ்வார்ப்	ெபா த்தல்	தைல”	
என்ற	 றள்	நிைனவிற் 	வந்த .இக்காலத்தில்	பண் த ம்	பயன்ப த்தாத
அகழ்தல்	என்ற	 ய	தமிழ்ச்	ெசால்ைலக்	கல்வி	அறிவற்ற	ஓர்	அம்ைம	எளிைமயாக
உச்சரித்தாள்	என்ப 	வியப்ேப	அன்ேறா?	 ம் கார்	அழிந்தா ம்	 ம் கார்க்
காலத் த்	தமிழ்ச்	ெசால்	அழியவில்ைல	என்பைத	உணர்ந் 	மகிழ்ந்ேதன்.	சங்க
கத் ைறயில்	தமிழ்	உணர்ச்சி ைடயார்	நிற்பின்,	சங்ககால	நிைன 	எ ம்	

என்பதிேலா	-	மாதவி	பா ய	கானல்	வரிப்பாடல்	நிைன 	எ ம்	என்பதிேலா	ஐயம்
இல்ைல;	இல்ைல!!	



சாய்க்கா :	இ 	பாடல்ெபற்ற	சிவனார்	ேகாவிலா ம்.	இ 	ெப 	வழியில்
ஏறக் ைறய	ஒன்றைரக்	கல்	ெதாைலவில்	உள்ள .	ேகாவி க் 	எதிேர	ெபரிய
ளம்	இ க்கிற .	அைதச்	 ற்றி	நீண்ட	 டம்	 ைர ைடய	தாய்ச்	ெசல்கிற .

ேகாவி க் க்	ேகா ரம்	இல்ைல.	 ற் ச்	 வர்	ப பட் க்கிற .	ேகாவில்	மாடக்
ேகாவில்	ஆ ம்.	சிவனார்க் 	ேநர்	எதிேர	உள்ள	சி 	வாசல்	யாைன	 க

யாத .	அம்ம க் 	எதிேர	உள்ள	வாசேல	ெபா 	வாசலா ம்.	அந்த	வாசல்
கல்ேதர்	உ ைளக ட ம்	கற் திைரக ட ம்	காட்சி	அளிக்கின்றன.	ேத க்
இரண் 	பக்கம்	வாயிற்	ப கள்	இ க்கின்றன.	அப்ப கள்	மீ 	ஏறிேய
ேகாவி க் ள்	ெசல்ல	ேவண் ம்.	பிராகார	மட்டத்திற் 	உட்ேகாவில்	மட்டம்	ஆற
உயரமான .	இவ்வழகிய	ேகாவில்	‘சிலந்திச்	ேசாழன்’	கட் யெதன் 	அர்ச்சகர்
அ ளிச்	ெசய்தார்.	ேகாவிைலச்	 ற்றி	 ள்	நிைறந்தி க்கின்ற .	ேகாவில்
நன்னிைலயில்	இராததற் 	தமிழ்	மக்கள்	-	சிறப்பாகச்	ைசவ	நன்மக்கள்
கவனிப்பின்ைமேய	காரணம்	எனலாம்.	‘சிவன யார்	பலர்	 கழ்ந் 	பா ய
சாய்க்கா 	-	பாட ம்	ஆட ம்	அறாத	சாய்க்கா 	என் 	கி.பி.	650-இல்
வாழ்ந்த	தி ஞான	சம்பந்தர்	பதிகம்	ெபற்ற	இக்ேகாவில்	பைழைம	வாய்ந்த
என்பதில்	ஐயமில்ைல.	இஃ 	சிலந்திச்	ேசாழன்	கட் யெதனின்,	இதன்	காலம்
கி.பி.	5	ஆம்	 ற்றாண் 	எனக் றல்	தவறாகா .	 ம் காரின்	ஒ 	ப தி	கடல்
ெகாண்ட	பின்,	எஞ்சிய	ப திக் ம்	சாய்க்காட் ற் ம்	இைடேய	கா 	வளர்ந்
விட்ட 	என்பைத	இயற்பைக	நாயனார்வரலாற்றால்	இனி ணரலாம்.	
பல்லவன்	ஈச்சரம்:	சாய்காட் க்	ேகாவி க் 	அைர	கி.மீ.	ெதாைலவில்	கடற்கைர
ேநாக்கிப்	ேபா ம்	பாைதயில்	இ ப்ப 	பல்லவன்	ஈச்சரம்	என் ம்	தி க்ேகாவில்
ஆ ம்.	இ ம்	பாடல்	ெபற்ற .கி.பி.650-ேலேய	இஃ 	இப்ெபயர்	ெபற்றெதனின்,
அதற் 	 ந்திேய	இக்ேகாவில்	பல்லவ	அரசன்	ஒ வனால்	கட்டப்	ெபற்றதாகேவா	-
வழிபா 	ெசய்யப்	ெபற்றதாகேவா	இ த்தல்	ேவண் ம்	என்ப 	ெதரிகிற
அன்ேறா?	எனேவ,	இக்ேகாவில்	கி.பி.7-ஆம்	 ற்றாண் ற் 	 ற்பட்ட	பைழய
ேகாவிலா ம்	என்பதில்	ஐயமில்ைல;	 ல	லிங்கம்	பட்ைட	இட்டதன் .	ேகாவில்
நகரத்தாராற்	 ப்பிக்கப்	பட்டதா ம்.	தி ச் ற்றில்	உள்ள	பிள்ைளயார்	ேகாவில்
ரபி	 ரங் ம்	சிங்கம்	வ வில்	அைமந் ள்ள	அழ 	பார்க்கத்தக்க .	

ம் காரின்	பிற்சிறப் :	இக்ேகாவில்	‘பல்லவன்	ஈச்சரம்’	எனப்	ெபயர்
ெபற்றைமயா ம்,	ெபரிய	பல்லவ	ேவந்தனாகிய	மேஹந்திரன்	காலத்தில்	இஃ
இ ந்தைம	யா ம்,	அவ க் ம்	 ற்பட்ட	காலத்திேல	இஃ 	இயன்றதாதல்
ேவண் ம்.	அஃதாவ 	இைடப்	பட்ட	பல்லவர்	காலத்திேல ம்	(கி.பி.	350-600)
கட்டப்	ெபற்றதாதல்	ேவண் ம்.	அங்ஙனமாயின்,	அக்காலத்ேத	காவிரிப் ம்
பட் னம்	தன்	பழம்	ெப ைம டன்	இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்	என்ப 	தாேன
ெபறப்ப கின்ற	தன்ேறா?	என்ைன?	கி.பி.	450-இல்
வாழ்ந்த	 த்ததத்தர்	காவிரிப் ம்பட் னத்ைதச்	சிறப்பித்தி த்தலா ம்,	இயற்பைக



நாயனார்	காலத்தில்	 ம் கார்	சிறப்பாக	இ ந்தி த்தலா ம்,	ேதவார	காலத்தி ம்
மாடமாளிைககள்	இ ந்தன	என் 	சம்பந்தர்	 றலா ம்	என்க.	எனேவ,
இைடக்காலப்	பல்லவர்	காலத்தி ம்	பிற்காலப்	பல்லவர்	காலத்தி ம்,	ஏறத்தாழக்
கி.பி.	7-ஆம்	 ற்றாண் 	 யேவ ம்	 ம் கார்	சிறப் ற்ற	நகரமாக ம்
ைற கமாக ம்	இ ந்தி க்கலாம்	என் 	ேகாடலில்	தவறில்ைல.		

கடல்	வாணிகம்:	அயல்நாட் 	வாணிகம்	சிறப் ற	நடந் 	வந்ததால்	பல	நாட்
வாணிகர்	தம்	உற்றார்	உறவின டன்	 காரிற்	 	வாழ்ந்தனர்.	பரிகள்	மி தியாக
வந் 	இறங்கின.	மிள ப்	ெபாதிகள்	ஏற் மதி	ெசய்யப்பட்டன;
வடமைலகளிலி ந் 	மணிக ம்,	ெபான் ம்,	ேமற் 	மைலயிலி ந் 	அகி ம்
சந்தன ம்,	ெதன்கடலிலி ந் 	 த் க ம்,	ேமற்கடலிலி ந் 	பவளம்,	கங்ைகச்
சமெவளிப்	ெபா ள்க ம்	காவிரிச்	சமெவளிப்	ெபா ள்க ம்	ெவளிநா கட்
ஏற் மதி	ெசய்யப்பட்டன.	ஈழத்திலி ந் 	உண ப்	பண்டங்க ம்	கடாரத்திலி ந்
(மேலயா)	பலவைகப்	பண்டங்க ம்	 ட்ைட	 ட்ைடயாக	இறக் மதி	ஆயின.[39]	

இச்ெசய்திகைளப்	ெபரிப் ஸ்,	என் ம்	 ட ம்,	பிைளநி,	தாலமி	 தலியவர்
வைரந்த	 ல்க ட ம்	ஒப்பிட் ப்	பார்த்தால்,	தமிழ்	 ற்ெசய்திகள்	அைனத் ம்
உண்ைம	என்பைத	அறியலாம்.	‘இந்திய	நாட் 	அரசர்	அந்தப் ரங்கட் 	ேராம
வணிகர்	ஆண் ேதா ம்	அழகிய	நங்ைகயைரக்	ெகாண் 	ெசல்கின்றனர்’	என்
ெபரிப் ஸ்	ஆசிரியர்	 றியி த்தல்	காண்க.[40]	இஃ 	உண்ைம	என்பைதச்	சில
இந்திய	நாடக	 ல்கள்	ெமய்ப்பிக்கின்றன.[41]	ேராமர்	தயாரித்த	பட்டயத்தில்
இந்தியத்	ெதாடர்பான	ெசய்திகளில்	திண் ஸ்	(ெதாண் ),	 சிரிஸ்	( சிறி)
என்பன	காணப்ப கின்றன.[42]	ஏராளமான	ேராம	நாணயங்கள்	தமிழகத்தின்
கீழ்க்கைர	ஓரமாகக்	கிைடத்தைல	ேநாக்க,	யவனர்	 தலிய	ேமனாட்டார்	இங் த்
தங்கி	வாணிகம்	ெசய்தைம	நன் 	விளங் ம்.	‘சீனத்திற் ம்	ேமற் 	நா 	கட் ம்
நடந்த	கடல்	வாணிகத்தில்	ெதன்	இந்தியா	ந விடமாக	இ ந் 	பல
ற்றாண் கள்	ெசழித்த	வாணிகத்தில்	ஈ பட் ந்த ’	என் 	 ம்	சீனர்
றிப் க ம்	நிைன 	 ர்தற் ரியன.	கி.பி.	 தல்	இரண் 	 ற்றாண் களில்

நடந்த	கடல்	வழி	வாணிகேம	உயர்ந்ததா ம்.	பண்ைட	வாணிகத்தில்	ேராமப்	ேபரர
ஆண் ேதா ம்	இந்தியா,	சினம்,	அேரபியா	ஆகிய	நா கட் 	ஏறத்தாழ
10,87,500	ப ன்கள்	ெபறத்தக்க	ெபான்ைன ம்	ெவள்ளிைய ம்	ெகா த்
வந்த .[43]ப வக்	காற் 	நிைல ம்	ேராமர்	ேபாக	வாழ்க்ைக ம்	கடல்
வாணிகத்ைதப்	ெப க்கிய .	இதற் 	ந நாயகம்	அெலக்சாண்ட்ரியாவாக
இ ந்த .	அகஸ்டஸ்	ேபரரசர்க் ப்	பிற 	அேரபியத்	 ைற கங்கள்	தம்
ெசல்வாக்ைக	இழந்தன.	எகிப்திற் ம்	இந்தியாவிற் ம்	ேநேர	வாணிகம்
நடக்கலாயிற் .	ெபரிப் ஸ்	காலத்தில்	இந்ேநர்வழி	உண்டாகிவிட்ட .	பண்ட
மாற்றம்	நைடெபற்ற .	

இந்தியாவிலி ந் 	ப த்தி ம்	பட் ம்	சிறப்பாகச்	ெசன்றன.	இவ்விரண் ம்
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அெலக்சாண்ட்ரியாவில்	இ ந்த	ெதாழிற்சாைலகளில்	ஆைடகளாக
ெநய்யப்ெபற்றன.	பதி க் க்	கண்ணா ப்	ெபா ள்கள்,	உேலாகத்	தக கள்
ெமல்லிய	ஆைடகள்	இன்னபிற ம்	இந்தியாவிற் 	அ ப்பப்பட்டன.[44]
[45]	இந்தியாவிற் ம்	ேராமப்	ெப நாட் ற் ம்	நடந்த	வாணிகத்தின்	சிறப்ைபப்
ெபரிப் ஸ்	 லி ம்	தாலமி	வைரந் ள்ள	 லி ம்	இ ந்ேத	நன்கறியலாம்.	ேராம
நாட் லி ந் 	வ ம்	ெபா ள்கைளச்	 மத்ரா,	மேலயா	 தலிய	இடங்கட் 	ேமல்
கைர	நாட் லி ந் 	ெகாண் 	ெசன்றவர்	தமிழேர.	ஆவர்.	அவர்கள்	அக்காலத்தில்
திைர	கடல்	ஓ 	வாணிகம்	ெசய்தனர்.[46]	இத்தைகய	ெச ைமயான	வாணிகம்
அெலக்சாண்ட்ரியப்	ப ெகாைல	நிகழ்ச்சிவைர	ெசம்ைமயாக	நைடெபற்
வந்த .	

இங்ஙணம்	நைடெபற் 	வந்த	வாணிகத்திற்	கீழ்க்கைர	ஒரமாக	நடந்த	ப தியில்
ெப ம்	பங் 	ெகாண்டவர்	ேசாழேர	யாவர்.	ேசாழ	நாட் த்	 ைற கங்களில்
கடேலாரேம	ெசல்லத்தக்க	கப்பல்கள்	பல	இ ந்தன.	‘சங்கரா’	என் ம்	ெபயர்
ெகாண்ட	ெபரிய	கப்பல்க ம்	இ ந்தன.	கங்ைக	 தலிய	இடங்க க் ச்	ெசன்ற
கப்பல்கள்	‘ேசாழந்தி’	எனப்	ெபயர்	ெபற்றன.[46]	இக் றிப்பால்	ேசாழரிடம்
கடேலாரேம	ெசல்லத்தக்க	சிறிய	கப்பல்க ம்,	ெபரிய	கப்பல்க ம்	கடல்	கடந்
ெசல்லத்தக்க	ெபரிய	கப்பல்க ம்	இ ந்தன	என்ப 	நன் 	விளங் கிறதன்ேறா?
இக்கப்பல்கள்	இ ந்தைம	பட் னப்பாைலயா ம்	மணிேமகைலயா ம்	(இலக்கிய
வைகயா ம்)	நாம்	நன் ணரலாம்.[47]	இங்ஙணம்	ெப த்த	கடல்	வாணிகம்
கிழக்கி ம்	ெதற்கி ம்	ெசய் 	வந்த	தமிழ்	மக்கள்	இந் 	-	சீனம்,	 மத்ரா,	ஜாவா
தலிய	இடங்களில்	வாணிகத்தின்	ெபா ட் க்	 ேயறியி ந்தனர்	என்பதில்

ஐய ண்ேடா?	இைதத்தான்	அறிஞர்	ஆதரித் 	விளங்க	வைரந் ள்ளார்.[48]	

பண்டங்கள்	சில:	 ம் காரில்	விற்பைனக் 	இ ந்த	ெபா ட்க ட்	சில	அ யார்க்
நல்லாரால்	ஊர்காண்	காைத	உைரயிற்	 றிக்கப்	ெபற்றன.	அைவ	அறிதலால்
அக்கால	வாணிகச்சிறப்ைப ம்	அவ்வாணிகம்	ெசய்த	தமிழ்	மக்கள 	ஒப் யர்வற்ற
நாகரிகத்ைத ம்	நன் ணரலாம்.	
“அ மணவன்,	தக்ேகாலி,	கிடராவன்,	காரகில்	எனப்பட்ட	அகிலின்
ெதா தி ம்;	ேகாசிகம்,	பீதகம்,	பச்சிைல,	அரத்தம்,	 ண் கில்,	 ண்ணம்,
வடகம்,	பஞ் ,	இரட் 	பாடகம்,	ேகாங்கலர்,	ேகாபம்,	சித்திரக்கம்பி,	 தி,	கரியல்,
ேபடகம்,	பரியட்டக்கா ,	ேவதங்கம்,	 ங்கர்க்காழகம்,	சில்லிைக,	 ரியம்,	பங்கம்,
தத்தியம்,	வண்ணைட,	கவற் ம 	 ல்யாப் ,	தி க் ,	ேதவாங் [ றிப் 	5],
ெபான்	எ த் ,	 ச்சரி,	ேதவகிரி,	காத் லம்.	இறஞ்சி,	ெவண்ெபாத்தி,
ெசம்ெபாத்தி,	பணிப்ெபாத்தி	எனப்பட்ட	 கிலின்	ெதா தி ம்;	மைலயாரம்,	தீ
ரண்	பச்ைச,	கிழான்	பச்ைச,	பச்ைச	ெவட்ைட,	அரிசந்தனம்,	ேவர்,	 க்ெகா

எனப்பட்ட	ஆரத்	ெதா தி ம்:	அம்பேரச்சம்,	கத் ரி,	சவ்வா ,	சாந் 	 ங் மம்,
பனிநீர்,	 ழ ,	தக்ேகாலம்,	நாகப் 	இலவங்கம்,	சாதிக்காய்,	வ வாசி,	நீரியாசம்,
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ைதலம்	எனப்பட்ட	வாசைனத்	ெதா தி ம்;	மைலச்சரக் ,	கைல,	அைட 	சரக் ,
மார் ,	இளமார் ,	ஆ ர்க்கால்,	ைகெயாட் க்கால்,	மார்ப்பற் ,	Gotfr	tffrar	rrgåT,
மெடறிவான்,	உ க் க் ,	வாேறாக	 டன்,	சீனச் டன்	எனப்பட்ட	கற் ரத்

ெதா தி ம்	 தலாயின.”[49]	

ைகத்	ெதாழில்கள்:	ேசாழநாட் ல்	பட்டாைட,	ப த்தியாைட	 தலிய
ெநய்யப்பட்டன;	 ல்	 ற்றல்,	ெபண்கள்	ெதாழிலாக	இ ந்த .	பாம்பின்	பட்ைட
ேபான்ற	பலவைக	ெமல்லிய	ஆைடகள்,	பலநிற	ஆைடகள்	என்பன	அழ ற
ெநய்யப்பட்டன.	இக்	ைகத்	ெதாழில்	உைற ரில்	சிறப்பாக	நடந்தெதன் 	ெபரிப் ஸ்

தல்	காண்க.	கண்ணா ம்	காண்டற்கரிய	 ண்ணிய	இைழகைளக்	ெகாண்
ெநய்யப்பட்ட	ஆைடக ம்	உண்ெடன் 	ெபா நர்	ஆற் ப்பைட	அைறகின்ற .
ஆைடயின்	உயரிய	தன்ைமைய	மணிேமகைல ம்	வியந் 	 றைலக்
காணலாம்.	உயரிய	ஆைடகள்	ெவளிநா கட் ச்	ெசன்றைம	ேநாக்க,	நாட் ல்
ெப ம்	ப திேயார்	ெநய்தற்ெறாழிலில்	ஈ பட் ந்தனர்	என்னல்	மிைகயாகா .
நகரச்	சிறப் க்	 றியவிடத் ப்	பலவைகத்	ெதாழிலாள ம்	 றிப்பிடப்
ெபற்றனராதலின்,	அவர்	ெசய் 	வந்த	பலவைகத்	ெதாழில்க ம்	இந்நாட் ல்
நைடெபற்றன	என்பைத	நன் 	உணரலாம்.	உள்நாட் 	வாணிகம்
ெபரி ம்	பண்டமாற்றாகேவ	இ ந்தெதன்னலாம்.	ெநல்ேல	ெப ம்பா ம்
நாணயமாக	இ ந்த .	ெநல்ைலத்	தவிர,	அவரவர்க் த்	ேதைவயான
ெபா ள்கைளத்	தந் 	தமக் த்	ேதைவயான	ெபா ள்கைளப்	ெப ம்	பழக்க ம்
இ ந் 	வந்த .	பிற்காலச்	ேசாழ	அரசியலி ம்	ெநல்ேல	சிறந்த	பண்ட	மாற்
ேவைலையச்	ெசய் 	வந்த .	நாணயங்கள்	இரண்டாம்	ப யினவாகேவ
க தப்பட்டன.	

சமய	நிைல:	ேசாழநா 	ெதான் 	ெதாட் ச்	ைசவ	நாடாகேவ	இ ந் 	வந்த .
அதற் 	அ த்தப யாக	ைவணவம்	இ ந் 	வந்த .	பிற்காலக்	களப்பிரர்
காலத்தி ம்	பல்லவர்	காலத்தி ம்	சிற்றரசாக	இ ந்த	ேசாழ ம்	பல்லவைரப்
ேபாலேவா,	பாண் யைரப்	ேபாலேவா,	சமயம்	மாறினர்	என் 	 ற	இ கா ம்
சான் 	கிைடத்தில .	சிவன்,	 கன்	ேகாவில்கள்,	தி மால்	ேகாவில்	ஆகியன
இ ந்தன.	இந்த	நாட் ற் 	 தியனவாகப்	 ந்த	வடநாட் க்	ெகாள்ைககள்
பரவிய	பிற்காலத்தில்,	இந்திரன்,	பலேதவன்	 தலிேயார்க் ம்	அ கன்,	 த்தன்
தலிய	ேதவர்க் ம்	ேகாவில்கள்	ேதான்றின.	 காரில்	பல	சமயங்கள்	இ ந்தன.

பல	சமயப்	 லவர்	இ ந்தனர்.	ஆனால்	அச்சமயங்கள்	ேபாரிட் ல;	 லவர்
ேபாரிட் லர்.	எல்லாச்	சமயத்தவ ம்	தத்தம 	சமயக்	ேகாட்பா கட்ேகற்ற	ேநரிய
வாழ்ைவ	நடத்தி	வந்தனர்.	
கலப் ச்	சமயம்:	ெதாைக	 ல்களில்	பைழய	பாக்கள்	உண் .	அவற்றில்	பழந்தமிழர்
ெதய்வங்கேள	ேபசப்பட் 	 க் ம்	திைணக் ரிய	ெதய்வங்கேள	ேபசப்பட் க் ம்.
பிற்காலப்	பாக்களில்	வடவர்	வ ைகயால்	 த்ர	வழிபா 	ஏற்பட்ட	காலத்தில்	பல
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கைதகள்	 ந்தன.	அக்கைதகள்	அைனத் ம்	பிற்காலப்	பாக்களில	்ஆங்காங்
இடம்	ெபற் ள்ளன.	சிவன்	 ப் ரம்	எரித்தைம,	சகரர்	கடைலத்	ேதாண் ய ;
இராமாயணக்	கைதகள்,	மகாபாரதக்	கைதகள்	இன்ேனாரன்ன	பிற	வடநாட் க்
கைதகள்,	சிலப்பதிகாரம்.	மணிேமகைல	என் ம்	கைடச்சங்கத் 	இ திக்கால
ல்களில்	பாகவத	 ராணச்	ெசய்திகள்,	வி வாமித்திரன்	நாய்	இைறச்சிைய

உண்ட .	அகல்ைய	வரலா .	வாமன	அவதாரக்	கைத	இன்ன	பிற ம்	பல
இடங்களில்	 றிக்கப்பட் ள்ளன.	

வடெமாழியாளர்	சங்க	காலத்தில்	நன் 	நிைலத் 	விட்டனர்	என்பைதப்
பலவிடத் ம்	 றித்ேதாம்.	அவர்கள்	சிறந்த	கல்வி,	ேகள்விகளில்	வல் னராக
இ ந்தனர்.	நான் 	ேவதங்களி ம்	அைவ	ெதாடர்பான	பிற	 ல்களி ம்	 லைம
ெபற்றி ந்தனர்.	அவர்கள்	பழக்கத்தால்	சங்க	காலத் ச்	ேசாழ	மன்ன ட்	சிலர்
ேவத	ேவள்விகைளச்	ெசய்தனர்	என்ப 	ெதரிகிற .	ெப நற்கிள்ளி
என்பவன்	இராஞ் யம்	(இராஜ ய	யாகம்)	ெசய்தவன்.	அதனால்	இவன்	வட ற்
ெகாள்ைகப்ப 	ேபரரசன்	என்ப 	ெபறப்ப கிற .	இத்தைகய	அரசர்கள்
அந்நான்மைறயாளர்க் ச்	சில	ஊர்கைள	மானியமாக	விட் ந்தனர்	ேபா ம்!
அவ ள்	ஒ வன்	ேசாணாட் 	 ஞ்சாற் ார்ப்	பார்ப்பான	்ெகளனியன்
விண்ணந்தாயன்	என்பவன்.	இவன்	ெகளண் ன்ய	ேகாத்திரத்ைதச்	ேசர்ந்தவன்
ஓதல்,	ஒ வித்தல்	 தலிய	‘அ வைகப்பட்ட	பார்ப்பனப்	பக்க’த்தி ம்	சிறந்தவன்;
சிறந்த	ெகாைடயாளி.	தமிழ்ப்	 லவர்கைள	நன் 	ஆதரித்தான்.	இவைன	ஆ ர்
லங்கிழார்	என் ம்	நல்லிைசப்	 லவர்	பாராட் ப்	பா ள்ளார்.	அப்பாடலில்

ேவள்விையப்	பற்றிய	பல	விவரங்கள்	ெதரிகின்றன.	இக் றிப்பால்	ேவத	ேவள்வி
தமிழ்நாட் ல்	ெசய்யப்பட்ட 	என்ப ம்,	அறி ைடத்	தமிழர்	அதைன	நன்
அறிந்தி ந்தனர்	என்பன ம்	நன் 	விளங் கின்றன.[50]	

சிவபிரான்	 தற்	கட ள்	என்பைதச்	சமண	காவியமான	சிலப்பதிகார ம்
ெபளத்த	காவியமாகிய	மணிேமகைல ேம	 கின்றன	எனின்,	அக்காலத்	தமிழர்
அங்ஙனேம	க தினர்	எனக்	ேகாடலில்	தவறில்ைல	அன்ேறா?	இதனாற்
ெப ம்பாலான	தமிழர்	ைசவர்	என்ப 	 றாேத	அைம ம்	அன்ேறா?	ேவங்கட ம்
தி வரங்க ம்	சிறந்த	ைவணவத்	தளிகளாகச்	சிலப்பதிகாரம்	 றைல	ேநாக்கின்
ஆய்ச்சியர்	 ரைவைய	அ த்தமாக	ஆராயின,்	சங்ககாலத்தில்	ைவணவ ம்
ேபாற்றத்தக்க	சமயமாக	இ ந்த 	என்பைத	நன்கறியலாம்.	இந்த	இரண் டன்
ேமற்ெசான்ன	ேவத	சமய ம்	சங்ககாலத்	தமிழரிடம்	கலக்கத்	ெதாடங்கிய
என்ப 	ந நின் 	ஆராய்வார்	நன்கறிதல்	 ம்.	
காரில்	ெபளத்த	விகாரம்,	சமணப்பள்ளி	 தலியன	இ ந்தன.	இ திறத் ப்
ெபரியா ம்	தங்கள்	சமய	ேபாதைனகைளப்	பண்பட	நடத்தி	வந்தார்கள்.	ெப ஞ்
ெசல்வனாக	விளங்கிய	ேகாவலன்	சமணன்,	இளங்ேகா	அ கள்	சமணர்
மணிேமகைல	ெசய்த	 லவாணிகன்	சாத்தனார்,	ெபளத்தர்.	மாதவி ம்
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மணிேமகைல ம்	ெபளத்த	பிக் ணிகளாயி ந்தனர்.	இவற்ைற	நன்
ேநாக் ைகயில்,	சங்க	காலத்	தமிழகத்தில்	அவரவர்	வி ம்பியவா 	சமயக்
ெகாள்ைககைளப்	பின்பற்ற	 ரிைம	ெபற்றி ந்தனர்	என்ப 	நன்
ெதரிகிறதன்ேறா?	
சங்க	காலத் க்	ேகாவில்கள்:	சிவன்,	 கன்,	தி மால,்	பலேதவன்,	மாசாத்தன்
இவர்க் ம்;	கற்பகத்த 	ெவள்ைளயாைன,	வச்சிரப்பைட,	ஞாயி ,	திங்கள்

கன	்ேவல்	இவற் க் ம்	ேகாவில்கள்	இ ந்தன;		வர்த்தமானர்க் ம்	 த்த
ேதவர்க் ம்	ேகாவில்கள்	இ ந்தன.	நா 	 ம்	கிராம	ேதவைதகட் ம்
வீரர்க் ம்	பிறர்க் ம்	சிறிய	ேகாவில்கள்	இ ந்தன.	இைவ	யா ம்	ெசங்கல்,	மண்,
மரம்,	உேலாகம்	இவற்றால்	ஆன	ேகாவில்கேள	ஆ ம்.	

இ தல்,	 தல	் தலியன:	இறந்தவர்	உடைல	எரித்தல்	உண் ;	 ைதத்தல	்உண் ;
தாழியிற்	கவித்தல்	உண் .	தாழியிற்	கவித்தேல	மிகப்	பைழய	வழக்கம்.	இ தல்,

தல்	என்பன	பிற்பட்டைவ.	இைவ	பிற்பட்டைவ	ஆயி ம்,	பல	ஆயிரக்கணக்கான
ஆண் களாக	இ ந் வ ம்	பழக்கேம	ஆ ம்.	இறந்தவர்	உடைல	அடக்கம்	ெசய்த
இடத்தில்	சி 	ேகாவில்கள்	எ ப் தல்	மர .	“ றிய ம்	ெந ய ம்	 ன்
கண்டன்ன”	இறந்தார்	ேகாவில்கள்	 காரில	்இ ந்தன	என் 	மணிேமகைல

தல்	காணலாம்.	பத்தினிப்	ெபண் ர்	கணவ டன்	இறத்தல்	மர .
அப்ெபண் ர்க் ம்	ேகாவில்கள்	எ ப் தல்	மரபாக	இ ந்த .	மைனவியர்
கணவ டன்	இறத்தல்	ெதான் 	ெதாட் 	இ ந் 	வ ம்	தமிழ்நாட் ப்
பழக்கமா ம்.	‘அங்கனம்	இறவாதவர்	தீக் ளிப்பர்;	அ ம்	ஆற்றாதவர்
ம பிறப்பில்	அக்கணவைனக்	 டற் ரிய	 ைறயில்	ைகம்ைம	ேநான் 	ேநாற்பர்”
என் 	மணிேமகைலயில்	மாதவி	 ற்றாக	வ தல்	ேநாக்கத்	தக்க .	

ேசாழர்	ேபரறி :	ேசாழ	அரசர்	 றிப்பிட்ட	நாள்களில்	பல	சமயத்தவைர ம்
அைழத் த்	தத்தம 	சமயத்ைதப்	பற்றி	விளக்கச்	சந்தர்ப்பம்	அளித் 	அவற்ைறப்
ெபா 	மக்கள்	ேகட்க	வசதியளித்தனர்	என்ப 	 றிப்பிடத்தக்க	ெசய்தியாம்.
இதைன	மணிேமகைல	இந்திரவிழ ெர த்த	காைதயிற்	காணலாம்.	ேசாழர்
ஆட்சிக் 	உட்பட் ந்த	காஞ்சியி ம்	பல	சமயப்	ெப மக்கள்	இ ந்தனர்.
ஒவ்ெவா 	தைலநகரத்தி ம்	இக்காட்சிையக்	காணலாம்.	இப்ெப ந்தன்ைம
வாய்ந்த	ெசயல்.	
“எப்ெபா ள்	யார்யார்வாய்க்	ேகட்பி ம்	அப்ெபா ள்	
ெமய்ப்ெபா ள்	காண்ப	தறி ”	
என ம்,	

“எப்ெபா ள்	எத்தன்ைமத்தாயி ம்	அப்ெபா ள்	
ெமய்ப்ெபா ள்	காண்ப	தறி ”	
என ம்,	வ த்த	வள் வனார்	சட்டப்ப 	ேசாழப்	ேபரரசர்	நடந் 	வந்தனர்	என்பைத
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எகிப்திய,	கிேரக்க,	மிேநாவ	வரலா கைள	ஆராய்தல்	நன் .	
2.	 ↑	தி வாலங்காட் ல்	சிவபிரான்	ஆ ய	நடனத்தின்	ெபயர்ேபா ம்	!	
3.	 ↑	இப்பழக்கம்	இன் ம்	 வா ர்	-	ெசட் மாரிடம்	இ க்கிற .	அவர்கள்

தம்ைமக	்‘காவிரிப் ம்பட் னத் ச்	ெசட் மார்’	என் 	 கின்றனர்.	
4.	 ↑	இப்பண்ைடநகரம்	இ ந்த	இடத்ைதயான்	12.3.43ெசன்

பார்ைவயிட்ேடன.்இதற் 	உதவி ரிந்தவர்	தி ெவண்காட் த்	தி க்ேகாவில்
ெபா ப்பாளர்	தி வாளர்	பால ப்பிரமணிய	 தலியார்,	கணக்கப்	பிள்ைள
சிதம்பரநாத	 தலியார்,	 வனகிரி	சிதம்பரநாத	 தலியார்	என் ம்
ெப மக்களாவர்.	

5.	 ↑	இவ்வைகத்	 கிைலத்	தயாரித்தவர்	ேதவாங்கர்	எனப்பட்டனர்	ேபா ம்!	
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பல்லவர்-களப்பிரர்:	சங்கத் 	இ திக்	காலத்தில்	ேவங்கடத்திற் 	அப்பாற்பட்ட
நிலப்ப திையக்	கங்ைகயா வைர	சாதவாஹனர்	என் ம்	ஆந்திர	நாட் 	மன்னர்
ஆண் 	வந்தனர்.	அவர்கட்கடங்கித்	ெதன்	ப திைய	ஆண்ட	மரபினர்	பல்லவர்
என்பவர்.	இப்பல்லவர்	சாதவாஹனப்	ேபரர 	வீழ்ச்சி ற்ற ம்	கி ஷ்ைணயா
தல்	ெபண்ைணயா 	வைரப்பட்ட	நாட் ற் த்	தாேம	உரிைமயாளர்	ஆயினர்;

ஆகித்	ெதற்ேக	இ ந்த	அ வா	வடதைலநா ,	அ வா	நா கைளக்	ைகப்பற்ற
ைனந்தனர்.	அப்ெபா 	அ வா	வடதைல	நாட் ல்	கடப்ைபவைர	இ ந்த

ெப ங்காட் ப்ப திகளில்	வாழ்ந் 	வந்த	களவர்	என் ம்	வீரமரபினர்	பல்லவர்
பைடெய ப்பால்	ெந க் ண்டனர்;	ெந க் ண் 	தம்	நாட் ல்	இ க்க	 யாராய்
அ வா	நாட் ட்	 ந்தனர்.	இங்ஙனம்	இக் ழப்பம்	ஏற்பட்ட	காலம்	ஏறத்தாழக்
கி.பி.300	என்னலாம்.	களவைர	விரட் 	அ வாவடதைல	நாட்ைடக்	ைகப்பற்றிய
பல்லவர்,	ேம ம்	அவ டன்	ெபா 	பாலாற் க் த்	ெதற்ேக	அவைர	விரட் ;
ஏறத்தாழக்	கி.பி.	நான்காம்	 ற்றாண் ன்
ற்ப தியில்	காஞ்சி ரத்ைதக்	ேகாநகராகக்	ெகாண் 	ெதாண்ைட	நாட் ன்

வடப திைய	ஆளலாயினர்.	இங்ஙனம்	ஆண்ட	 தற்பல்லவ	ேவந்தன்	சிவ
ஸ்கந்தவர்மன்	என்பவன்.[1]	

களப்பிரர்-ேசாழர்-பாண் யர்:	சிவ	ஸ்கந்தவர்மனால்	ேதாற்க க்கப்பட்ட	களப்பிரர்
ேவ 	வழியின்றிப்	பாலாற்றின்	ெதற் தல்	காவிரியா 	வைர	பரவினர்;	பின்னர்ச்
ேசாணாட் ன்	உட்ப தியி ம்	 ந்தனர்;	ேசாழர்	அர 	நிைல ைலந்த .
களப்பிரர்		ேசாணாட் டன்	நின் 	விடா ,	பாண் ய	நாட் ம்	 ந்
பாண் யைன	ஒடச்	ெசய்தனர்.	இங்ஙனம்	ேசாழ	பாண் யர்	தம்	அரசிழந்தகாலம்
ஏறத்தாழக்	கி.பி.	350-450	எனக்	ெகாள்ளலாம்.	இங்ஙனம்	 யிழந்த	பாண் ய
நா ,	ஏறத்தாழ	கி. .	590-இல்	பாண் ய
அரசனான	க ங்ேகானால்நிைலெபற்ற .	அ தல்	வன்ைமமிக்க	பாண் ய
மன்னர்	பல்லவப்	ேபரரசைரேய	எதிர்க்கத்	தக்க	ேபராற்றல்	ெபற்றனர்.	ஆதலின்,
களப்பிரர்	வன்ைம	 ன்றிப்	பாண் யரிடம்	சிற்றரசராயினர்.	
ேசாணாட் ல்	இ ந்த	களப்பிரர்	ஏறத்தாழக்	கி.பி.	575	வைர	ேபரரசராக
இ ந்தனர்;	பின்னர்	சிம்மவிஷ் 	என்ற	பல்லவனால்	 ற்றி ம்
றிய க்கப்பட்டனர்;	ேசாழ	அரைச	இழந்தனர்;	தஞ்ைச,	வல்லம்,	ெசந்தைல,
க்ேகாட்ைட	 தலிய	இடங்களில்	சிற்றரசர்	ஆயினர்.	வ த்தவர்	பக்கம்	ேசர்ந்
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காலத்திற் 	ஏற்றாற்ேபால	நடந் 	வந்தனர்.	

களப்பிரர்	ஆட்சியினின் ம்	பாண் யர்	வி தைல	ெபற்றாற்ேபாலச்	ேசாழர்	கி.பி.	6-
ஆம்	 ற்றாண் ல்	வி தைல	ெபறக் டவில்ைல.	ஏன்	எனில்,	அக்களப்பிரரி ம்
வன்ைம	மிக்க	பல்லவர்	களப்பிரைர	அடக்கி	நாட்ைடக்	கவர்ந் 	ெகாண்டைமயின்
என்க.	இங்ஙனம்	நாட்ைடக்	கவர்ந்த	பல்லவர்	கி.பி.	875	வைர	ேசாழ	நாட்ைட
விட் லர்.	ஆதலின்,	ேசாழர்	ஏறத்தாழக்	கி.பி.	350	 தல்	 	இழந் 	வாழ
ேவண் யவர்	ஆயினர்	என்ப 	கவனித்தற் 	உரிய .[2]	இனி,	இந்த
இ ண்டகாலத்தில்	ேசாழைரப்	பற்றிய	ெசய்திகள்	 றிக் ம்	சான் கைளக்
காண்ேபாம்.	

த்ததத்தா:	இவர்	ஒ 	ெபளத்த	சமயப்	ெபரியார்.	இவர்	'அபிதர்மாவதாரம்’
என் ம்	 ைலச்	ேசாழநாட் ல்	இ ந் 	எ தியவர்.	இவர்,	“காவிரிப் ம்பட் னம்
ெசல்வ	வணிகைரக்	ெகாண்ட ;	மாட	மாளிைககள்	நிரம்பிய ;	இனிய	பல
ஞ்ேசாைலகைள	உைடய ;	அரண்மைனகைள	உைடய ;	கண்டதாசன்	கட் ய
த்த	விஹாரத்தில்	நான்	இ ந் ,	என்	மாணவி	 மதியின்	ேவண் ேகாளால்
இந் ைல	எ திேனன்[3]"	என் 	ேமற்ெசான்ன	தம 	 லின்	ஈற்றிற்
றித் ள்ளார்.	அவேர	தம 	விநயவிநிச்சியம்'	என் ம்	 லின்	இ தியில்,

"இந் ல்	 த்த	சீடர்களால்	வைரயப்பட்ட .	நான்	ேசாணாட் ல்	உள்ள
தமங்கலத்தில்[4]	ேவ தாச	விஹாரத்தில்	தங்கி	இ ந்தெபா 	இதைன

எ திேனன்.	அச் த	விக்கந்தன்	என் ம்	களப்பிர	மரபரசன்	உலகத்ைத	ஆண்ட
ெபா 	இந் ைலத்	ெதாடங்கி	எ தி	 த்ேதன்[5]"	என் 	 றி ள்ளார்.	இவர்
காலம்	ஏறத்தாழக்	கி.பி.	450	ஆ ம்.[6]	
களப்பிர ம்	ெபளத்த ம்:	அச் தன்	என் ம்	களப்பிர	அரசன்	 ேவந்தைர ம்
விலங்கிட் 	ைவத்ததாக	'தமிழ்	நாவலர்	சரிைத	 கின்ற .	கி.பி.	10-ஆம்
ற்றாண் னரான	அமிதசாகரர்	என் ம்	ெபளத்தர்	இந்த	அச்சதைனப்பற்றிய	சில

பாக்கைளக்	 றித் ள்ளார்.	இக் றிப்பா ம்,	 த்த	தத்தர்	இவைனக்
றித்தி ப்பதா ம்	இவன்	ெபளத்தனாக	இ ந்தி க்கலாம்	எனக்	ேகாடலில்

தவறில்ைல.	இவன்	'உலகத்ைத	ஆண்டான்'	எனப்	 த்ததத்தர்	 றலால்,	அச் தன்
ேசாழ-பாண் ய	நா கைள	ஆண்டனன்	என் 	ெகாள்ளலாம்.	இவன்	காலத்தவேர
ெபரிய	 ராணம்	 ம்	 ர்த்தி	நாயனார்.	இவன்	ெபளத்தனாக	இ ந்ததாற்றான்
ைசவத்திற் ப்	ெப ம்	பைகவனாக	இ ந்தான்	ேபா ம்!	
“களப்பிரர்	இைடயீ .	அப்ெபா 	ேபரரச ம்	சார்வெபளம ம்	ஆண்
மைறந்தனர்.	பின்னர்க்	க ங்ேகான்	களப்பிரைர	விரட் ப்	பாண் ய	நாட்ைடக்
ைகப்பற்றினான்”	என் 	ேவள்விக் ப்பட்டயம்	எ த் 	இயம் கின்ற .
இக்களப்பிரர்,	வழிவழியாக	வந்த	பிரம்மேதயத்ைத	அழித்தனர்.	அதைனக்
ேகாச்சைடயன்	கி.பி.எட்டாம்	 ற்றாண் ல்	 ப்பித்தான்.	இச்ெசயைலக்
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ெகாண் ம்	களப்பிரர்	ெதாடக்கத்தில்	ெபளத்தராக ம்	சமணராக ம்	இ ந்தனர்
எனக்	ேகாடலில்	தவறில்ைல.	
மணிேமகைல	காலத்தில்	ேசாழ	நாட் ல்	 தமங்கலம்	ெபளத்தர்க் ரிய	இடமாகக்
றிக்கப்பட் ல .	ஆனால்,	களப்பிரர்	காலத்தில்	 த்ததத்தரால்
றிப்பிடப்பட் ள்ள .	அந்த	இடத்தில்	ஏறத்தாழக்	கி.பி.	660-இல்	 த்தர்கள்

இ ந்தனர்;	சம்பந்தேரா 	வாதிட் த்	ேதாற்றனர்	என்பைத	ேநாக்க.	கி.பி.	575-இல்
களப்பிரர்	வலிைய	அடக்கிப்	பல்லவர்	ேசாழ	நாட்ைட	ஆண் 	வந்த	ெபா ம்
தமங்கலம்	சம்பந்தர்	காலம்	வைர	ெபளத்த	இடமாக	விளங்கிவந்த 	என்பைத

அறியலாம்.	எனேவ	 தமங்கல	விஹாரம்	களப்பிரர்	காலத்ேத	ேதான்றியெதன்னல்
தவறாகா .	

களப்பிர ம்	சமண ம்:	கி.பி.	470-இல்	ம ைரயில்	திகம்பர	சமணர்	அைனவ ம்
ச்	சங்கம்	ஒன்ைற	நி வினர்.	அதன்	தைலவர்	வச்சிரநந்தி	ஆவர்	என்

'திகம்பர	தரிசனம்'	என் ம்	சமண ல்	ெசப் கின்ற .	இக்காலத்திற்	பாண் ய
நாட் 	அரசராக	இ ந்தவர்	களப்பிரேர	ஆவர்.	அவர்கள்	காலத்தில்	'திகம்பர
சங்கம்’	ம ைரயிற்	 யெதனின்,	அத்திகம்பர	சமணேர	சம்பந்தர்	காலம்	(கி.பி.
670)	வைர	பாண் ய	நாட் ல்	பாண் ய	அரசைன ம்	தம்	வயப்ப த்தி
இ ந்தனர்	எனின்,	அச்ெசல்வாக் ப்	பிற்கால	(கி.பி.	5-ஆம்	 ற்றாண் )க்
களப்பிர	அரசராற்றான்	உண்டாகி	இ த்தல்	ேவண் ம்	என்ப
ெபறப்ப கின்றன்ேறா?	
எனேவ,	இ கா ம்	 றியவற்றால்,	களப்பிர	அரச ள்	 ற்ப தியினர்	ெபளத்த
சமயத்ைத ம்,	பிற்ப தியினர்	சமண	சமயத்ைத ம்	வளர்த்தவர்	என்ப ம்,
அவற் ள்	சம்பந்தர்	காலத்தில்	ேசாழநாட் ல்	ெபளத்த ம்	பாண் ய	நாட் ல்
சமண ம்	இ ந்த 	என்ப ம்	அறியத்தக்கன.	

களப்பிரர்:	சிம்மவிஷ் 	 தலிய	பிற்காலப்	பல்லவர்	பட்டயங்களி ம்	ேமைலச்
சா க்கியர்	பட்டயங்களி ம்	பிறவற்றி ம்	களப்பிரர்	ெபயர்	காணப்ப கின்ற .
எனேவ,	இப் திய	மரபினர்	தமிழ்	நாட் ல்	ேபரரசர்களாக ம்	சிற்றரசர்களாக ம்
இ ந்தனர்	என்ப 	நன் 	ெதரிகிற .	

ேசாழைரப்பற்றிய	 றிப் கள்:	ேசாணாட் 	வரலாற்றில்	இ ண்ட	ப தியாகிய	(கி.பி.
300	-	கி.பி.	875)	ஏறத்தாழ	6	 ற்றாண் கள்	ெகாண்ட	காலத்தில்	ேசாழைரப்
பற்றிப்	பட்டயங்க ம்	இலக்கியங்க ம்	 வன	காண்ேபாம்:	
கி.பி.	400	 தல்	600	வைர	ேகாச்ெசங்கணான்	

இவன்	சங்க	காலத்தவனா?:	இவன்	சங்க	காலத்தவன்	என்பதற் க்	காட்டப்ப ம்
காரணங்கள்	இரண் :	(1)	74ஆம்	 றப்பாட் ன்	அ க் றிப்பில்	'ேசரமான்
கைணக்கால்	இ ம்ெபாைற	ேசாழன்	ெசங்கணாேனா 	ேபார்ப்	 றத் ப்	ெபா



பற் க்ேகாட்பட் க்	 டவாயிற்	ேகாட்டத் ச்	சிைறயிற்	கிடந் 	‘தண்ணிர்	தா’
என் ,	ெபறா ,	ெபயர்த் ப்	ெபற் க்	ைகெகாண் ந் 	உண்ணான்	ெசால்லித்
ஞ்சிய	பாட் 	எனவ ம்	ெசய்தி,	(2)	ெபாய்ைகயார்	ேசாழன்	மீ 	களவழிப்பா ச்

சிைறப்பட்ட	அரசைன	மீட்டார்	என்ப 	களவழி	ஏ களின்	ஈற்றில்	எ தப்பட் ள்ள
ெசய்தி.	இவ்வி 	 ற் கைள ம்	ஆராய்ேவாம்.	
(1)	ேமற்ெசான்ன	74-ஆம்	ெசய் ளில்	ேகாச்ெசங்கணான்	என்ற	ெபயர்	இல்ைல.
அ க் றிப் ,	பா ய	 லவன்	எ திய ம்	அன் 	என்ப 	‘உண்ணான்	ெசால்லித்
ஞ்சிய	பாட் ’	என்பதால்	அறியப்ப ம்.	 றநா ற் ப்	பாடலின்	கீழ்	உள்ள

(பிற்காலத்தார்)	எ திய	அ க் றிப் கள்	பல	இடங்களில்	ெபா த்த	மற்றைவ
என்ப 	அறிஞர்	நன்கறிந்தேத.	சான் க்காக	ஒர்	இடம்	 றித் க்	காட் ம்;	 றம்
389ஆம்	ெசய் ளில்	‘ஆ தங்கைளப்	ேபால	நீ	ெகா ப்பாயாக’	என	வ ம்
ெதாடைரக்	கண்ட ம்,	அஃ 	உவைமயாகக்	 றப்பட்ட 	என்பைத ம்
கவனியாமல்,	‘இஃ 	ஆத ங்கைனப்	பா ய	பாட் ’	என் 	அ க் றிப்
வைரயப்பட் ள்ள .	இங்ஙனம்	பிைழபட்ட	இடங்கள்	பல	ெபா த்தமற்ற
அ க் றிப் கள்	பல	-	இத்தைகய	அ க் றிப் களில்	ெசங்கணாைனக்	 றிக் ம்
அ க்	 றிப் ம்	ஒன்றாகலாம்.	களவழிப்பாக்கைளக்	காண,	ெகாச்ெசங்கணான்
ேபரரசன்	என்ப ம்,	வீரம்	வாய்ந்த	பைகவைரக்	ெகான்றவன்[7]	என்ப ம்	ேபாரில்
ெகாங்கைர ம்	வஞ்சிக்	ேகாைவ ம்	ெகான்றவன்[8]	என்ப ம்	ெதரிகின்றன.
பாக்களால்,	இச்ேசாழைன	எதிர்த்த	வஞ்சிக்ேகா	(ேசர	அரசன்)	ேபாரில்	ெகால்லப்
பட்டான்	என்ப 	விளக்கமாகிற .	கைணக்கால்	இ ம்ெபாைற	பற்றிய	ேபச்ேச
களவழியிற்	காணப்பட	வில்ைல.	

(2)	 ன்ெசான்ன	74-ஆம்	பாடல்	தமிழ்	நாவலர்	சரிைதயில்,	“ேசரமான்
ேைகணக்கால்	இ ம்ெபாைற	ெசங்கணானாற்	 டவாயிற்	ேகாட்டத் த்
தைளப்பட்ட	ேபா 	ெபாய்ைகயார்க் 	எ தி	வி த்த	பாட் ”	என்ற	தைலப்பின்
கீழ்க்	காணப்ப கிற .	 றநா ற் 	அ க் றிப் ம்	இ ம்	ேவ படக்	காரணம்
என்ன?	

(3)	 றநா 	74-ஆம்	ெசய் ள்	அ க் றிப் .	கைனக்கால்	இ ம்ெபாைற
சிைறக்கண்ேண	இறந்தான்	என்பைதக்	 றிக்கிற .	ஆயின்,	தமிழ்	நாவலர்
சரிைதயில்	உள்ள	ெசய் ள்	அ யில்,	
“இ 	ேகட் ப்	ெபாய்ைகயார்	களவழிநாற்ப 	பாடச்	ெசங்கணான்	சிைறவிட்
அரசளித்தால்”	என்ப 	 றிக்கப்பட் ள்ள .	இவ்வி 	 ற் க ம்	தம் ள்
மா ப வைதக்	கண்ட	நாவலர்-பண் த	ந. .	ேவங்கடசாமி	நாட்டார்	அவர்கள்,
“ ஞ்சினான்	கைணக்கால்	இ ம்ெபாைறயாகச்	சிைறவீ 	ெசய்
அரசளிக்கப்பட்டான்	பிறெனா 	ேசரனாவன்	என் 	ெகாள்ளேவண் ம்”	என் 	 றி
அைமந்தனர்.[9]	இங்ஙனம்	ேபரறிஞைர ம்	 ழப்பத்திற் 	உட்ப த் ம்
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ெபா த்தமற்ற	அ க் றிப் கைளக்	ெகாண் 	ேகாச்ெசங்கணான்	ேபான்ற	ேபரரசர்
காலத்ைத	வைரய த்தல்	வலி ைடத்தாகா .	

2.	ேகாச்	ெசங்கணான்	எ ப 	சிவன்	ேகாவில்கள்	கட் னான்	எனத்
தி மங்ைகயாழ்வார்	 றித் ள்ளார்.[10]	சங்க	காலத்தில்	எந்த	அரச ம்	சிவன்
ேகாவிேலா,	தி மால்	ேகாவிேலா	கட் யதற் ச்	சான்றில்ைல.	சிவன்	ேகாவில்கள்
பலவாக	ஒேர	அரசனால்	கட்டப்பட்ட	காலம்	ைசவ	உணர்ச்சி	ேவகம்	மி திப்பட்ட
காலமாதல்	ேவண் ம்.	சங்க	காலத்தில்	அத்தைகய	உணர்ச்சி	ேவகம்
மிக்கி ந்ததாகக்	 றச்	சான்றில்ைல.	சங்க	காலத்	தமிழகத்தில்	பல	சமயங்க ம்
அைமதியாக	இ ந்தன	என்பேத	அறியக்	கிடக்கிற .	அவ்வைமதியான	நிைலயில்
ஒர்	அரசன்	70	ேகாவில்கள்	கட் தல்	அசம்பாவிதம்.	ஆயின்,	சங்க	காலத்திற் ப்
பின் ம்	அப்பர்க் 	 ன் ம்		களப்பிரர்-பல்லவர்	ேபான்ற	ேவற்றரசர்	இைடயீட்டால்
ெபளத்த ம்	சமண ம்	தமிழகத்தில்	மி தியாகப்	பரவலாயின.	சங்க	காலப்
பாண் யன்	அளித்த	பிரம்மேதய ரிைமையேய	அழிக்கக் ய	நிைலயில்
களப்பிரர்	சமயக்	ெகா ைம	இ ந்த 	என்ப 	ேவள்விக்	 ப்பட்டயத்தால்
ெதரிகிற .	அக்களப்பிரர்	காலத்திற்	நான்	ம ைரயில்	 ர்த்தி	நாயனார்
ன் ற்றார்.	ேசாழ	நாட் ல்	தண் ய கள்,	நமி	நந்திய கள்	ேபான்ற

சிவன யார்க் ம்	சமணர்க் ம்	வாதங்கள்	நடந்தன.	இத்தைகய	சமயப் சல்கள்
நடந் ,	ைசவசமய	 ணர்ச்சி	மி ந் 	ேதான்றிய	பிற்காலத்ேததான்
ேகாச்ெசங்கணான்	ேபான்ற	அரசர்	பல	ேகாவில்கள்	கட் ச்	ைசவத்ைத	வளர்க்க
ற்பட் த்தல்	ேவண் ம்.	

3.	ேகாச்ெசங்கணாைனப்	பற்றித்	தி மங்ைக	யாழ்வார்	ெவளியி ம்	க த் கள்
இைவயா ம்[11];	
(1)	உலகமாண்ட	ெதன்னாடன்[12]	 டெகாங்கன்	ேசாழன்.	

(2)	ெதன்	தமிழன்	வட லக்ேகான்.	

(3)	கழல்	மன்னர்	மணி ேமல்	காகம்	ஏறத்	ெதய்வ	வாள்	வலங்ெகாண்ட
ேசாழன்.	

(4)	விறல்	மன்னர்	திறல்	அறிய	ெவம்மா ய்த்த	ெசங்கணான்	ேகாச்	ேசாழன்.	

(5)	பைடமன்னர்	உடல்	 ணியப்	பரிநா ய்த்த	ேதராளன்	ேகாச்ேசாழன்.	

இக் றிப் களால்	இவன்	(1)	வலிெபா ந்திய	அரசர்	பலைரப்	ேபாரில்	ெகான்றவன்-
ெவன்றவன்	என்ப ம்,	(2)	ெகாங் நா 	ெவன்றவன்	என்ப ம்,	(3)	ேசாழ
நாட் ற் 	வடக்கி ந்த	நிலப்ப திைய	(ெதாண்ைட	நாட்ைட)	ெவன்றவன்
என்ப ம்,	(4)	சிறந்த	யாைனப்பைட,	 திைரப்பைடகைள	உைடயவன்	என்ப ம்
ெதரிகின்றன.	

'கழல்	மன்னர்,	விறல்	மன்னர்,	பைட	மன்னர்’	என்றதால்	ேசாழைன	எதிர்த்தவர்
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மிக்க	வலிைம ைடய	பைகயரசர்	என்ப 	ெபறப்ப ம்.	அவர்கைளச்	ெசங்கணான்
'ெதய்வ	வாள்'	ெகாண் 	ெவன்றான்	என்பதா ம்	பைகவர 	ெப வலி
உய்த் ணரப்ப ம்.	சங்க	காலத்தில்	இத்தைகய	மன்னர்	பல டன்	ெசங்கணான்
ேபாரிட்ட 	உண்ைமயாயின்,	அப்ேபாைரப்பற்றிய	சில	ெசய் ட்கேள ம்	அக்கால
ல்களில்	இ ந்தி க்க	ேவண் ம்.	இல்ைலயாயின்	அவர்கள்	இன்னவர்	என்ற
றிப்பாவ 	இ த்தல்	ேவண் ம்.	ேகாச்ெசங்கணான்	ெசங் ட் வ க் ப்

பிற்பட்டவன்	(கி.பி.	200	-	250)	என்ப 	வரலாற் 	ஆசிரியர்	க த் .
அங்ஙனமாயின்,	அக்காலத்தில்	அவ டன்	ேபாரிட்ட	கழல்-விறல்-பைட	மன்னர்’
யாவர்?	சங்க	காலத்தில்	ெதாண்ைட	நா ம்	ேசாழர்	ஆட்சியில்	இ ந்தைம
மணிேமகைலயால்	அறியலாம்.	அதற் ம்	அப்பாற்பட்ட	வட லத்ைத	இவன்
ெவன்றான்	எனக்	ெகாள்ளின்,	அப்பைகயரசர்	யாவர்	எனக்	 வ ?	 ங்கக்
றின்,	(1)	இவன்	அரசன்	பலைர	ெவன்றான்	என்பதற் ச்	சங்க	 ல்களிற்

சான்றில்ைல;	(2)	இவன்	அரசர்	பலைர	ெவன்றவனாகக்	காண்கிறான்;	(3)	சங்க
இ திக்காலத்திேல ம்	இங்ஙணம்	ஒர்	அரசன்	இ ந்தான்	என் 	 றத்தக்க
சான் கள்	இல்ைல;	(4)	இவன்	சிவன்	ேகாவில்கள்	பல	கட் னவன்.	இந்நான்
காரணங்களால்	ேகாச்ெசங்கணான்	சங்க	காலத்திற் ப்	பிற்பட்டவனாக	இ த்தல்

ம்	என்ற	எண்ணேம	பலப்ப ம்.	
4.	ேகாச்ெசங்கணான்	தில்ைலயில்	சமயத்	ெதாண் 	ெசய்தவன்	என்ப
ேசக்கிழார்	 ற் .	'தில்ைல	ஒ 		சிவத்தலமாகச்	சங்கச்	ெசய் ட்களில்
றப்படாைம	ேநாக்கத்தக்க .	அ 	ேகாச்ெசங்கணான்	காலத்திற்	சிறப் ப்

ெபற்ற .	அவன்	அங் 	மைறயவைரக்	 ேயற்றி	மாளிைககள்	பல
அைமத்தான்[13].	இங்ஙனம்	தில்ைல	சிவத்தலமாகச்	சிறப் ற்றைம	சங்க
காலத்திற் ப்	பிறேக	என்ப 	தவறாகா .	

5.	ேகாச்ெசங்கணான 	தந்ைத	ெபயர்	 பேதவன்	என்ப .	தாய்	ெபயர்	கமலவதி
என்ப [14].	இப்ெபயர்	கைளச்	ேசாழப்	ேபரரசின்	 தல்	அைமச்சரான	ேசக்கிழார்
தக்க	சான் 	ெகாண்ேட	 றினராதல்	ேவண் ம்.	இப்ெபயர்கள்	 ய	வடெமாழிப்
ெபயர்கள்.	இவ்வா 	சங்க	காலத் 	அரச	 ம்பத்தினர்	வடெமாழிப்	ெபயர்கைள
ைவத் க்	ெகாண்டனர்	என்பதற் ப்	ேபாதிய	சான்றில்ைல.	சம்பந்தர்	காலத்திற்
ற்பட்ட	 மார்	6	அல்ல 	5-ஆம்	 ற்றாண் னர்	என் 	க தத்தக்க	காைரக்கால்

அம்ைமயார்க் ப்	 னிதவதி	என்ப 	ெபயர்.	அப்ெபய டன்	ேமற்ெசான்ன
கமலவதி”	என்ற	ெபயர்	ஒப் 	ேநாக்கத்தக்க .	

இத்தைகய	பல	காரணங்களால்	ேகாச்ெசங்கணான்	சங்க	காலத்தவன்	ஆகான்
எனக்	ெகாள்ளலாம்.	ஆயின்,	அவன்	அப்பர்	சம்பந்தராற்	பாடப்பட்டவன்.	ஆதலின்,
அவன்	காலம்	ேமற்ெசான்ன	சங்க	காலத்திற் ப்	பிற ம்	அப்பர்	சம்பந்தர்
காலத்திற் 	 ன் ம்	ஆதல்	ேவண் ம்;	அஃதாவ ,	அவன்	காலம்	ஏறத்தாழ
கி.பி.	300	-	600	-	க் 	உட்பட்ட 	எனக் றலாம்.	இப்பரந் பட்ட	காலத் ள்	அவன்
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வாழ்ந்தி க்கத்	தக்க	ெபா த்தமான	காலம்	யாெதனக்	காண்ேபாம்.	
ேகாச்ெசங்கணான்	காலம்:	ேவள்விக் ப்	பட்டயப்	ப ,	சங்க	காலத்திற் ப்	பிற
பாண் ய	நா 	களப்பிரர்	ஆட்சியில்	இ ந்த .	அக்களப்பிரர்	ைகயிலி ந்ேத
க ங்ேகான்	தன்	நாட்ைடக்	ைகப்பற்றினான்	என்ப 	ெதரிகிற .	ஆயின்,
ேசாழநா 	எவ்வள 	காலம்	களப்பிரர்	ைகயில்	இ ந்த ?	கி.பி.	5ஆம்
ற்றாண் ன்	 ற்பாதியில்	 த்ததத்தர்	 றித்த	அச் த க் ம்	பிற

ேசாழநாட்ைட	ஆண்ட	களப்பிரர்	இன்னவர்	என்ப 	ெதரியவில்ைல.	கி.பி.	ஐந்தாம்
ற்றாண் ன்	இைடயில்,	' மார	விஷ் '	என்ற	பல்லவன்	காஞ்சிைய	மீள ம்

ைகப்பற்றினான்.	அவன்	மகனான	 த்தவர்மன்	கடல்	ேபான்ற	ேசாழர்	ேசைனக்
'வடைவத்தீப்	ேபான்றவன்'	என் 	ேவ ர்ப்	பாைளயப்	பட்டயம்	பகர்கின்ற .	கி.பி.
6-ஆம்	 ற்றாண் ன்	ெதாடக்கத்தில்	இ ந்தவனாகக்	க தப்ப ம்	 தலாம்	நந்தி
வர்மன்	என்பவன்	காஞ்சி ரத்திலி ந் 	பட்டயம்	வி த் ள்ளான்[15].	ஏறத்தாழ
கி.பி.	575-இல்	சிம்மவிஷ் 	என்ற	பல்லவன்	மீண் ம்	காஞ்சிையக்
ைகப்பற்றினான்;	ேசாழர்,	மழவர்,	களப்பிரர்	 தலிேயாைர	ெவன் 	காவிரிக்கைர
வைர	பல்லவ	நாட்ைட	விரிவாக்கினான்	என்ப 	ேவள்விக்	 ப்பட்டய ம்
கசாக் 	பட்டய ம்	 றிக் ம்	ெசய்தியா ம்[16].	இக் றிப் களால்
ன்ெசான்ன	 மாரவிஷ் க் ப்	பிற ம்	சிம்மவிஷ் க் 	 ன் ம்	காஞ்சி

பல்லவர்	வசம்	இல்லா 	அ க்க 	ைக	மாறியதாக	நிைனக்க	இட ண் .
அச் தவிக்கந்தர்க் ப்	பிற ,	சிம்ம	விஷ் 	ேசாணாட்ைட	ெவல் ம்	வைர
களப்பிரேர	ேசாணாட்ைட	ஆண்டனர்	என்பதற் ரிய	சான் ம்	இல்ைல.	ேமற் றித்த
பல்லவர்	ெசய்திகைளக்	காண்ைகயில்,	சிம்மவிஷ் க் 	 ற்பட்டவர்
நிைலயாகக்	காஞ்சியில்	தங்கித்	ெதாண்ைட	மண்டலத்ைத	ஆண்டனர்	என்ப
றப்படவில்ைல.	கி.பி.	5ஆம்	 ற்றாண் ல்	இைடயில்	 த்தவர்மன்	கடல்ேபான்ற

ேசாழர்	ேசைனேயா 	ேபாரிட	ேவண் யவன்	ஆனான்;	6ஆம்	 ற்றாண் ன்
இ தியில்		சிம்ம	விஷ் 	ேசாழைர	ெவன்றான்.	இவற் டன்	 த்தவர்மன்	ேபாைரக்
காணின்	அச் தக்களப்பிர க் ப்	பிற 	(கி.பி.	5ஆம்	 ற்றாண் ல்)	ேசாழர்	கடல்
ேபான்ற	ேசைனைய	ைவத்தி ந்தனர்;	அவர்	பல்லவ டன்	ேபாரிட்டனர்	என்பன
ெதரிகின்றன.	இங்ஙனம்	கடல்	ேபான்ற	ேசைனைய	ைவத் க்	ெகாண் ந்த
ேசாழன்	சங்ககாலத்திற் ம்	பிற்பட்டவனாகக்	க தத்தக்க	ேகாச்ேசாழன்
ஆகலாம்.	அவன்	அரசர்	பலைர	 றிய த்தவன்;	ெபரிய	யாைனப்பைட,	 திைரப்
பைடகைள	உைடயவன்	என்பன	களவழியா ம்	தி மங்ைகயாழ்வார்
பா ரங்களா ம்	ெதரிகின்றன.	அச்ேசாழன்,	தன்	நாட்ைடக்	ைகப்பற்றிக்	ெகாண்ட
களப்பிரைர	அடக்கிப்பின்	வட லத்தி ந்த	 த்தவர்ம டன்	ேபாரிட் 	ெவற்றி
ெகாண்டனன்	ேபா ம்!	அவைன	"வட லக்ேகான்’	என் 	தி மங்ைகயாழ்வார்
றித்தைம	இ பற்றிப்	ேபா ம்!	இங்ஙனம்	ெகாள்ளின்,	ேகாச்ெசங்கணான்	காலம்
த்தவர்மன்	காலமாகிய	கி.பி.	ஐந்தாம்	 ற்றாண் ன்	இைடப்ப தி	எனலாம்.
ேகாச்ெசங்கணான்	மீ 	பாடப்ெபற்ற	களவழியின்	காலம்	ஏறத்தாழக்	கி.பி.	450-
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600	என்ற	இராவ்	சாஹிப்	தி .	எஸ்.	ைவயா ரிப்	பிள்ைள	அவர்கள்
க த் ம்[17]	இந்த	 விற் 	அரண்	ெசய்தல்	இங் க்	க தத்த ம்.	
கழ்ச்ேசாழர்	காலம்:	ந நிைலயினின் ம்	ேமற்ெசான்ன	காரணங்கள்
பலவற்ைற ம்	ஆராய்ந் ம்	இம் 	ெகாள்ளப்ப ன்,	இக்ேகாச்ேசாழைன
அ த் ,	ேமற்ெசான்ன	இைடக்காலத்தில்	இ ந்தவராகப்	(ெபரிய	 ராணம்	 ம்)
கழ்ச்ேசாழைர	எ த் க்	ெகாள்ளலாம்.	இவர்	ெபயர்	சங்க	 ல்களில்
இல்லாததா ம்	சிம்ம	விஷ் க் ப்	பிற 	பல்லவர்	காலத்தில்	இத்தைகய	ேசாழப்
ேபரரசர்	இ க்க	 யாைமயா ம்,	இந்த	இைடக்காலேம	 கழ்ச்	ேசாழர்	வாழ்ந்த
காலம்	எனக்ேகாடல்	ெபா த்தேம	ஆ ம்[18].	அச் தன்	ேபான்ற	களப்பிரப்
ேபரரச ம்	ேகாச்ெசங்கணான்,	 கழ்ச்ேசாழர்	ேபான்ற	ேசாழப்	ேபரரச ம்	கி.பி.	5,
6-ஆம்	 ற்றாண் களில்	இ ந்தைமயாற்	ேபா ம்	பல்லவர்	ேசாழநாட்ைடக்
ைகப்பற்றக்	 டவில்ைல!	

ேகாச்ெசங்கணான்,	 கழ்ச்ேசாழர்,	களப்பிர	அரசர்களாகிய	 ற் வ
நாயனார்[19]	(அச் த	விக்கந்தன்?)	இவர்கைள	இவ்விைடப்பட்ட	காலத்தவராகக்
( மார்	கி.பி.450-550)	ெகாள்ளின்,	ெதன்	இந்திய	வரலாற்றில்	இ ண்டபாகம்
எனப்பட்ட	காலத்தின்	ஒ ப தி	ெவளிச்சமாயிற்ெறனக்	ெகாள்ளலாம்.
'இவ்வி ண்ட	காலம்-பல்லவர்	காஞ்சிையத்	 றந் 	ெத ங் 	நாட் ல்	வாழ்ந்த
காலம்-	ேசாழர்	இைடயீட் க்	காலமாக	இ த்தல்	ேவண் ம்'	என் 	ெவங்ைகயா
ேபான்ற	கல்ெவட்டறிஞர்	ெகாண்ட	க த்தில்[20]	ேபரள 	உண்ைம ண் 	என்ப ம்
இதனால்	உ திப்ப ம்.	
கி.பி.	600	 தல்	850	வைர:	(1)	‘பல்லவன்	சிம்ம	விஷ் 	(கி.பி.	575-615)	காவிரி
பாயப்	ெபற்ற	வளமிக்க	ேசாழநாட்ைடக்	ைகப்பற்றினான்.	அவன்	இம் யற்சியில்
தன்ைன	எதிர்த்த	களப்பிரர்,	ேசாழர்,	பாண் யர்	 தலிய	ெதன்னாட்டரசைர
ெவன்றான்’	என் 	ேவ ர்	பாைளயச்	ெசப்ேப கள்	ெசப் கின்றன[21].	

(2)	ேசாழைர	ெவன்றதாகச்	சா க்கியர்	பட்டயம்	 கிற .	இவர்கள்
ேரனாண் ச்	ேசாழராக	இ த்தல்	ேவண் ம்[22]	

(3)	சிம்மவிஷ் 	மகனான	மேஹந்திரவர்மன்	ேசாணாட் ன்	ேபரழைகக்
கண் களிக்கச்	சிவனார்க் த்	தி ச்சிராப்பள்ளி	மைலமீ 	 ைகக்ேகாவில்
அைமத்ததாகக்	கல்ெவட் ற்	 றி ள்ளான்.	அம்மைல	ேசாணாட் ன்	தைல
என் 	 றப்பட் ள்ள [23].	(4)	இரண்டாம்	 லிேகசி	பல்லவைரக்	கச்சிநகர்க்
ேகாட்ைடக் ள்	 கவிட் ச்	ேசாழர்,	பாண் யர்,	ேசரர்க் 	நன்ைமவரச்	ெசய்தான்
என் 	அய்ேஹாேள	கல்ெவட் க்	 கிற .	அதன்	காலம்	கி.பி.	634	ஆ ம்[24].	
(5)	மேஹந்திரன்	மகனான	 தலாம்	நரசிம்மவர்மன்	ேசாழர்	உள்ளிட்ட	பல
ெதன்னாட் 	அரசைர	ெவன்றதாகப்	பட்டயம்	பகர்கின்ற .	
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(6)	 தலாம்	பரேம வரவர்மன்	ேசாழநாட்ைட	ெவன்றதாகக்	 ரம்	பட்டயம்
கின்ற [25].	

(7)	பரேம வரவர்மைன	 தலில்	ேதாற்க த்த	 தலாம்	விக்கிரமாதித்தன்
ேசாணாட் 	உைற ரில்	தங்கியி ந்தான்.	அப்ெபா 	'கத்வல்'	பட்டயம்
வி த்தான்.	அதன்	காலம்	கி.பி.	674.	அவன்	அதனில்,	தான்	ேசாழ	நாட்ைட
ெவன்றதாகக்	 றித் ள்ளான்[26].	பல்லவ ம்	தமிழ்	அரச ம்	அவைனத்	தாக்கி
ெவன்றனர்	என் 	அவன்	மகன்	 றி ள்ளான்.	

(8)	இரண்டாம்	நந்திவர்மைன	நந்தி ரத்தில்	 ற் ைகயிட்டவர்	தமிழ்	அரசர்	என்
உதேயந்திரப்	பட்டயம்	உைரக்கின்ற [27].	

(9)	இவன்	ெபயரனான	 ன்றாம்	நந்திவர்மன்	ேசாழ,	பாண் யைரத்	ெதள்ளாற் ப்
ேபாரில்	 றிய த்தான்[28].	

(10)	பாண் யன்	ேகாச்சைடயன்	தணதீரன்	ேசாழன்	ெசம்பியன்	என்
றிக்ெகாள்கிறான்	என் 	ேவள்விக் ப்	பட்டயம்	விளம் கிற [29].	

(11)	 தலாம்	வர ண	பாண் யன்	(மாறன்	சைடயன்	-	கி.பி.	765-816)	தன்ைனச்
ேசாழ	பாண் யர்	மரபில்	வந்தவன்	எனத்	தி ச்சிராப்பள்ளிக்	கல்ெவட் ற்
றித் ள்ளான்[30].	

	ேரனாண் -ேசாழர்:	கடப்ைப-கர் ல்	ேகாட்டங்கைளத்	கி.பி.	7-ஆம்	 ற்றாண் ல்
ஆண் ந்த	நான் 	அரசர்கள்	ெபயர்கைளக்	ெகாண்ட	பட்டய ம்	சில
கல்ெவட் க ம்	கிைடத் ள்ளன.	அவர்	தம்ைம	'ேரனாண் ச்	ேசாழர்'	என் ம்
'கரிகாலன்	மரபினர்’	என் ம்	 றிக்ெகாண்டனர்.	அவர்கள்	ஆண்ட	ப தியில்
ஏழாயிரம்	சிற் ர்கள்[ றிப் 	1]	இ ந்தன.	அவர்கள்	நாட்ைடக்	கி.பி.	639-640-
இல்	பார்ைவயிட்ட	ஹி ன்-ஸங்	தன்	 றிப் ப்	 த்தகத்தில்,	தான்	ேசாழ	நாட்ைடப்
பார்த்ததாகக்	 றித் ள்ளான்[31].	அவர்கள்	எந்தக்	காலத்தில்	அந்த
வடப திக் ச்	ெசன்றனர்	-	கரிகாலன்	காலத்திலா?	அல்ல 	சிம்ம	விஷ்
ேசாணாட்ைடக்	ைகப்பற்றிச்	ேசாழ	மரபினைரத்	தன்	வடப தி	நாட்ைடத்
தனக்கடங்கி	நடக்க	ஆள ப்பினானா?-	என்பன	விளங்கவில்ைல.	அவர்கைள
ெவன்றதாகப்	 லிேகசி	 வதால்,	அச்ேசாழர்	பல்லவர்க் 	அடங்கி	-	ஆனால்	தம்
உரிைமேயா 	ஆண்டவராவர்	எனக்	ேகாடேல	ெபா த்தமா ம்.	அந்தச்	ேசாழர்
இலச்சிைன	சிங்கம்	ஆ ம்.	அவர்	பரம்பைர	இ வா ம்.[32]	
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							சிம்மவிஷ் 								 ந்தரானந்தன்
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விக்கிரமவர்மன்		

		( தித	சிலா ரன்,									நவராமன்,							ேசர-ேசாழ-
பாண் யர்	
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ேபார் கராமன்,	

																																															மார்தவசித்தன்
மதனவிலாசன்,		

																																																			பி திவி
வல்லவன்	 தலிய	
																																																								

உைடயவன்.	

	இப்ெபயர்க ள்	பல	பல்லவ	மன்னர்கள்	ெபயர்கள்	அல்லவா?	நந்திவர்மன்,	 தல்
நந்திவர்மைனக்	 றிப்ப .	சிம்ம	விஷ் ,	மேகந்திர	வர்மன்	என்பன	பல்லவர்
ெபயர்கள்.	எனேவ,	இச்ேசாழர்	தம்	ேபரரசர்	ெபயர்கைளத்	தா ம்	ைவத் க்
ெகாண்டனர்	ேபா ம்!	மேகந்திர	விக்ரமவர்மன்	என்பவன்	தன்ைன	' த்தமிழ்
ேவந்தன்	தைலவன்’	என் 	 றியைத	ேநாக்க,	அவன்	பல்லவர்	ெபா ட்
த்தமிழ்	மன்னைரப்	ெபா தனன்	ேபா ம்	என்ப 	எண்ண	ேவண் வதாக

இ க்கிற .	இ தி	அரசனான	 ண்ணிய	 மரன்	பி திவி	வல்லபன்	என் ம்
ெபயர்	ெகாண் த்தலால்,	சா க்கியர்பால்	சார் 	ெகாண்டவன்	ேபா ம்!	அவன்
மைனவி	ெபயர்	'வசந்த	ேபாற்றிச்	ேசாழ	மாேதவி	என்ப .	இப்ெபய ம்	சா க்கியர்
ெதாடர்ைபேய	உணர்த் கிற .	

இப்பட் யலிற்	கண்ட	அரசர்	அன்றி,	ேசாழ	மகா	ராசாதி	ராசன்	விக்கிரமாதித்த
சத்தியாதித்யன்	என்பவன்	ஒ வன்	இ ந்தான்.	அவன்	மைனவி
இளஞ்ேசாழமாேதவி	என்பவள்.	அவன்	ேபரரசன்	என்ப 	அவன 	பட்டத்தால்
விளங் கின்ற .	அவன்	ேரனாண் 	ஏழாயிரத் டன்	சித்த ட்[33]	ஆயிர ம்
ேசர்த் 	ஆண்டவன்.	இங்ஙனேம	ெத ங் ,	கன்னடப்	ப திகளி ம்	பலர்
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தம்ைமக்	கரிகாலன்	மரபினர்	என் 	 றிக்ெகாண் 	ஆண்டனர்.	இவற்ைற
ேநாக்கச்	சங்ககாலச்	ேசாழர்	மர 	அழியா 	ெதாடர்ந் 	வந்தைம
நன்கறியலாம்[34].	
ேசாழ ம்	ெபரிய	 ராண ம்:	இந்த	இ ண்டகாலச்	ேசாழைரப்	பற்றிய	 றிப் கள்
றத்தக்க	சிறப் ைடய	 ல்கள்	ெபரிய	 ராண ம்	தி ைறக ேம	ஆ ம்.

ேதவாரக்	 றிப் க ம்	வழி	வழியாகச்	ேசாணாட் ல்	ேபசப்பட்ட	 றிப் க ம்
அக்காலத்திலி ந் 	இன் 	கிட்டாமற்	ேபான	வரலாற் க்	 றிப் க ம்	ெகாண்ேட
ேசக்கிழார்	ெப மான்	ெபரிய	 ராணம்	பா 	இ த்தலால்,	நாம்,	தாராளமாக
அந் ற்	 றிப் கைள	இவ்வி ண்டகாலத்தனேவ	எனக்	ேகாடலில்	தவறில்ைல.	

(1)	களப்பிர	அரச ள்	ஒ வரான	 ற் வ	நாயனார்	அப்பர்க் 	 ற்பட்டவர்[35].
அவர்	பல	நா கைள	ெவன் ,	தமக் 	 ட் மா 	தில்ைலவாழ்	அந்தணைர
ேவண்ட,	அவர்கள்	'பைழைமயான	ேசாழற்ேக	 	 ைனேவாம்	-	 தியவர்க் 	
ைனேயாம்'	எனக் றி	ம த் ,	அவர்	சீற்றத் க் 	அஞ்சிச்	ேசரநா 	ெசன்றனர்.
[36]	

(2)	ஏறத்தாழக்	கி.பி.	6-ஆம்	 ற்றாண் ல்	தண் 	அ கள்	நாயனார்	தி வா ரில்
சமண டன்	வாதிட்ட	ெபா 	ந வனாக	இ ந்தவன்	ேசாழ	அரசன்,	ஆவன்.
அவன்	தி வா ரில்	இ ந்தான்.	அவன்	தண் ய கட் த்	ேதாற்ற	சமணைர	அவர்
ெசாற்ப ேய	தி வா ைர	விட் ப்	ேபாகச்	ெசய்தான்.[37]	

(3)	பைழயாைற	என்ப 	 ம்பேகாணத்திற் 	அண்ைமயில்	இ ப்ப .	அங் ச்
ேசாழேவந்தன்	அரண்மைன	இராேசந்திரன்	காலத்தி ம்	இ ந்த .
தி நா க்கரசர்	காலத்தில்	அந்நகரில்	ேசாழன்	இ ந்தான்.	அவ க் 	அைமச்சர்
இ ந்தனர்.	அவன்	அப்பர 	உண்ணாவிரதத்ைத	அறிந் ,	சமணைர	விரட் ,
அவர்கள்	மைறத்தி ந்த	சிவலிங்கத்ைத	அப்பர்	கண் 	தரிசிக் மா 	ெசய்தான்.
[38]	

(4)	அப்பர்	காலத்தவரான	 ங்கிலியக்	கலய	நாயனார்	தி ப்பனந்தா க் ச்
ெசன்றார்.	அங் ள்ள	சிவலிங்கம்	ஒ 	பால்	சாய்ந்தி ந்த .	ேசாழ	மன்னன்
யாைனகைளப்	 ட் 	லிங்கத்ைத	ேநேர	நி த்த	 யன் ம்	பயன்படாைமையக்
கண்டார்;	தாம்	 யன் 	அைத	நி த்தினார்.	அ 	ேகட்ட	ேசாழன்
அப்ெபரியவைரப்	பணிந் 	மகிழ்ந்தான்.[39]	

(5)	ெப ம்பா ம்	இந்தச்	ேசாழ	அரசன்	மகளாகேவ	ெந மாறன்	மைனவியாரான
மங்ைகயர்க்கரசியார்	இ த்தல்	ேவண் ம்.	என்ைன?	இந்நிகழ்ச்சி	அப்பர்
காலத்ேத	நடந்ததாகலின்	என்க.	
(6)	ஏயர்ேகான்	கலிக்காம	நாயனார்	என்பவர்	காவிரியின்	வடகைரயில்	உள்ள
தி ப்ெப 	மங்கலத்தவர்.	அவர்	 ன்ேனா ம்	அவ ம்	ெதான் 	ெதாட் ச்	ேசாழ
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அரசன்	பைடத்	தைலவராக	இ ந்தவர்.	அவர்	 ந்தரர்	காலத்தவர்.[40]	

(7)	 ந்தரர்	காலத்திேல	ேகாட் லியார்	என் ம்	ேவளாளர்	இ ந்தார்.	அவ ம்
ேசாழர்	ேசைனத்	தைலவேர	ஆவர்.	அவர்	தம்	அரச க்காகப்	ெப ஞ்	ேசைன டன்
ெசன் 	ேபாரிட்டார்	என் 	ெபரிய	 ராணம்	 கல்கின்ற .[41]	

(8)	 ந்தரர்	ேசரமான்	ெப மாள்	நாயனா டன்	பாண் யனிடம்	ெசன்றார்.	அங்
அவன்	ம மகனான	ேசாழன்	இ ந்தான்.	நால்வ ம்	பல	தளிகைளத்	தரிசித்தனர்.
[42]	

ேசாழ ம்	ைவணவ	 ல்க ம்
(1)	ெதாண்டர்	அ ப்ெபா யாழ்வார்	தி மங்ைகயாழ்வார்	காலத்தவர்.	அவர்
உைற க் 	வந்தி ந்தார்.	அவைரத்	ேதவ	ேதவி	என்பவர்	தாம்	உைற ரில்
ேசாழர்	அரண்மைனயிலி ந் 	ெவளிவந்தேபா 	தான்	 தல்	 தலிற்	கண்டதாகத்
திவ்விய	 ரி	சரிதம்	 கிற .	

(2)	தி மாைல	அன்றி	ேவ 	எவைர ம்	மணக்க	இைசயாதி ந்த	உைற ர்
நாச்சியார்	'த ம	வ மன்'	என் ம்	ேசாழ	அரசன்	மகளார்	ஆவர்.	
(3)	தி மங்ைக	என்ப 	ேசாழநாட் ன்	கண்ணேதார்	ஊர்.	தி மங்ைக	ஆழ்வார்
கள்ளர்	மரபினர்.	அவர்	 தலில்	ேசாழன்	ேசைனத்	தைலவராகேவ	இ ந்தனர்.[43]	

:	இ கா ம்	பட்டயங்கள்,	கல்ெவட் கள்,	இலக்கியங்கள்	என்பவற்றிலி ந்
றிவந்த	 றிப் 	களால்,	ேசாழர்	சிற்றரசராக	உைற ர்,	பைழயாைற,	தி வா ர்
தலிய	இடங்களில்	அரண்மைனகைள	அைமத் க்	ெகாண் ந்தனர்;	சிறந்த

சமயத்	ெதாண் 	ெசய் 	வந்தனர்;	அைமச்சர்,	பைடத்	தைலவர்கைளப்
ெபற்றி ந்தனர்;	பாண் யர்க் ப்	ெபண்	ெகா த் ப்	ெபண்ெபற் 	வந்தனர்;	இந்த
இ ண்ட	காலத்தில்	வலியிழந் 	சிற்றரசராக	இ ந் ம்	ேகாவிற்	பணிகைளக்
ைறவின்றிச்	ெசய் 	வந்தனர்	என்பன	ேபான்ற	பல	ெசய்திகைள	நன்

அறியலாம்	அன்ேறா?	
	

1.	 ↑	Vide	Author's	Pallavar	Varalaru	for	more	details.	
2.	 ↑	Vide	the	Author's	History	of	the	Pallavas'	chap	4.	
3.	 ↑	K.A.N.	Sastry’s	cholas’	Vol.	I,	pp.	120-121.	
4.	 ↑	இப் தமங்கலேம	ெபரிய ராணம்	 ம்	ேபாதி	மங்ைக;	சம்பந்தர்	 த்தேரா

வாதிட் 	ெவன்ற	இடம்.	
5.	 ↑	K.A.N.	Sasiry’s	cholas,	1,	p.	121.	
6.	 ↑	B.C.	Law’s	History	of	Pali	Literature,	vol.2.	pp.	984,	385&389.

த்ததத்தர்	வைரந்த	 ல்களிற்	காணப்ப ம்	 றிப் கைளப்பற்றி	J.O.R.	Vol.
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2.	பார்க்க.	
7.	 ↑	ெச.6-16.	
8.	 ↑	ெச.	14	&	39.	
9.	 ↑	அவர்	பதிப் ,	 க ைர,	பக்.5	(கழகப்	பதிப் )	
10.	 ↑	தி நைற ர்ப்	பதிகம்,	8.	
11.	 ↑	தி நாைற ர்ப்	பதிகம்,	3,4,5,6,9.	
12.	 ↑	‘ெதன்னவனாய்	உலகாண்ட	ெசங்கணான்’	என்ற	 ந்தரர்	ெதாடர்	இத டன்

ஒப் ேநாக்கத்	தக்க .	
13.	 ↑	ேகாச்ெசங்கட்	ேசாழர்	 ராணம்,	15,16.	
14.	 ↑	ேகாச்ெசங்கட்	ேசாழர்	 ராணம்,	7.	
15.	 ↑	Ep.	Indica,	III.	y.	145.	
16.	 ↑	Ibid.	Heras's	‘Studies	in	Pallava	History,’	p.	20	
17.	 ↑	பல்கைலக்கழகப்	பதிப் 	-	திரிக க ம்	சி பஞ்ச ல ம்,	பக்.10-11,	75	
18.	 ↑	C.V.N.	Aiyar’s	origin	and	Development	of	Saivism	in	S.	India.’

p.183.	
19.	 ↑	Ibid	pp.	180-181.	
20.	 ↑	Ind	Ant.	1908.	p.	284.	
21.	 ↑	S.H.	I.	II.	p.208.	
22.	 ↑	Ibid	pp.	180-181.	
23.	 ↑	S,I.I.	Vol.I.	pp.	33-34.	
24.	 ↑	Ep.	Indica,	Vol.	6,	p.6.	
25.	 ↑	S.I.I.	Vol.	I.	p.	151.	
26.	 ↑	Ep.	Ind.	Vol.	10,	p.	103.	
27.	 ↑	S.I.I.	Vol.	II,	p.365.	
28.	 ↑	Ibid,	II.p.508.	
29.	 ↑	Ep.	Ind.	Vol.	17,	p.	291-293	
30.	 ↑	A.S.	of	India.	1903-4,	p.275.	
31.	 ↑	Watters,	2,	pp.	225	and	341.	
32.	 ↑	Ep,	Ind.	Vol.	11	p.345.	
33.	 ↑	இதன்	ஒ 	ப திேய	இன் 	சித்தவட்டம்	என்ப 	
34.	 ↑	K.A.N.	Sastry’s	Cholas	‘Vol.1,	pp.	124,	125.	
35.	 ↑	C.V.N.	Iyer's	Saivism	in	S.	India',	p.181.	
36.	 ↑	 ற் வர்	 ராணம்,	4.	
37.	 ↑	தண் ய கள்	 ராணம்,	ெச.	13-24.	
38.	 ↑	அப்பர்	 ராணம்,	ெச.	296-299.	
39.	 ↑	 ங்கிலியக்கலயர்	 ராணம்,	ெச,	23-31	
40.	 ↑	ஏயர்ேகான்	 ராணம்,	ெச.	5.	
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41.	 ↑	ேகாட் லி	நாயனார்	 ராணம்,	ெச.	1.4.	
42.	 ↑	கழறிற்றறிவார்	 ராணம்,	ெச.	92-95.	
43.	 ↑	K.A.N.	Sastry's	Cholas,	“Vol.I.p.121.	
1.	 ↑	கிராமங்கள்	என்பர்	சிலர்,	'மக்கள்'	என்பர்	சிலர்.	
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2.	������	�������
விசயாலய	ேசாழன்	-	ஆதித்த	ேசாழன்	(கி.பி.	850	–	970)	

	

தி ப் றம்பியப்	ேபார்:	விசயாலய	ேசாழன்	கி.பி.	850-இல்	உைற ர்	அர 	கட் ல்
ஏறினான்.	அவன்	தன்	 ன்ேனாைரப்	ேபாலப்	பல்லவர்க் 	அடங்கியவனாகேவ
இ ந்தான்.	அக்காலத்தில்	பல்லவப்	ேபரரசனான	 ன்றாம்	நந்திவர்மன்	தன்
நாட்ைடச்	சிறி 	சிறிதாக	ெவன் 	ெதள்ளா வைர	வந் விட்ட	பாண் யன்
வர ணைன ம்	ேசாழைர ம்	பிறைர ம்	ெதள்ளாற் ப்	ேபாரில்	 ற் ம்
றிய த்தான்.	இப்ேபாரில்	விசயாலயன்	அல்ல 	அவ க் 	 ற்பட்ட	ேசாழ

மன்னன்	பாண் யேனா 	ேசர்ந்தி ந்தனன்.	பிற 	பல்லவர்க் ம்	பாண் யர்க் ம்
ட க்கில்	ேபார்	நடந்த .	அப்ேபாரில்	 தலாம்	வர ணன்	மகனான	 னிமாறன்
ர்வல்லவன்	ெவற்றிெபற்றான்.	பிற 	அரிசிலாற்றங்	கைரயில்	நந்திவர்மன்

மகனான	நி ப ங்க	பல்லவன்	 ரீமாறன்	பைடகைள	ெவற்றி	ெகாண்டான்.
ரீமாற க் ப்	பின்	கி.பி.	862-இல்	அவன்	மகனான	இரண்டாம்	வர ணன்

பல்லவர்	மீ 	ேபார்	ெதா த்தான்.	அப்ெபா 	அபராசிதவர்மன்	என் ம்	பல்லவன்,
தன்	பாட்டனான	கங்க	அரசன்	பி திவீபதிேயா 	வந் 	க ம்ேபார்	ெசய்தான்.
அப்ேபாரில்	விசயாலயன்	பல்லவன்	பக்கமாக	நின் 	ேபாரிட்டான்.	தஞ்ைசைய
ஆண்ட	 த்தைரயர்	(களப்பிரர்	மரபினர்)	பாண் யன்	பக்கம்	நின் 	ேபாரிட்டனர்.
ேபாரில்	பி திவீபதி	ேதாற்றான்;	ஆயி ம்,	பாண் யன்	ேதாற்ேறா னான்.
அபராசிதன்	ெவற்றி	ெபற்றான்.	அதனால்,	அவ டன்	ேசர்ந்தி ந்த	விசயாலய
ேசாழன்	 த்தைரய ைடய	தஞ்ைசையக்	ைகப்பற்றிக்	ெகாண்டான்.
தி ப் றம்பியப்	ேபாரில்	ெப ம்	பங் 	ெகாண்ட	விசயாலயன்	மகனான	ஆதித்த
ேசாழன்	ேசாழ	நாட் ன்	ஒ 	ப திக் 	உரியவன்	ஆனான்.	தி ப் றம்பியப்	ேபார்
ஏறக் ைறய	கி.பி.	880-இல்	நடந்தெதன்னலாம்.[1]	
இப்ேபாரின்	சிறப் :	இப்ேபார்	தமிழக	வரலாற்றில்	ெபரிய	மா தல்கைளச்	ெசய்
விட்ட .	இப்ேபாரில்	ேதாற்ற	பாண் ய	நா 	மீண் ம்	உயிர்ச்சி	ெபற	வழி	இல்லா
ேபாயிற் .	இதற் 	 ன்	ெதள்ளா ,	அரசிலா 	 தலிய	இடங்களில்	ஏற்பட்ட	ப
ேதால்விக ம்	இத்ேதால்வி டன்	ஒன் படப்	பாண் யர்	பலர 	மதிப் ம்
ைறந்தன.	இைவ	ஒன் 	ேசர்ந் 	பாண் யர்	ேபரரசின்	உயிர்	நா ையச்

சிதற த் விட்ட .	பல்லவர்	நிைலைம	என்ன?	ஒயா 	ேமைலச்	சா க்கிய ட ம்
பிற 	இராட் ர ட ட ம்	வடக்கில்	ேபார்கள்	நடந்த	வண்ணம்	இ ந்தைமயா ம்,
ெதற்கில்	 தலாம்	வர ணன்	கால தல்	 ன் 	தைல ைற	ஒயாப்	ேபார்கள்
நடந் 	வந்தைமயா ம்	பல்லவர்	ேபரர 	ஆட்டங்ெகாண்ட .	பல்லவப்	ேபரரசின்
வடப திைய	இராட் ர டர்	ைகப்பற்றிக்	ெகாண்டனர்,	ெதன்	ப திைய,	 திதாக
எ ச்சிெபற்ற	ஆதித்த	ேசாழன்	ைபயப்ைபயக்	கவரலானான்.	இ 	நிற்க.	
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�������	������	(��.��.	850	-	880);	இவேன,	இந்தியப்	ேபரர களில்
ஒன்றாகக்	க தத்தக்க	பிற்காலச்	ேசாழர்	ேபரரைசத்	ேதாற் வித்த	 தல்வன்.
இவன்	 த்தைரயைர	ெவன் 	தஞ்சா ைரக்	ைகக்ெகாண்டான்;	அங் த்
ர்க்ைகக் க்	ேகாவில்	கட் னான்	என் 	தி வாலங்	காட் ச்	ெசப்ேப கள்

ெசப் கின்றன.[2]	(1)	தி ச்சிராப்	பள்ளிக்	கல்ெவட்ெடான் 	‘விசயாலயன்	தன்
ெபயர்க்	ெகாண்ட	விசயாலயச்	ச ர்ேவதி	மங்கலம்’	என் ம்	சிற் ைரப்
பிரம்மேதயமாக	விட்டான்”	என் 	 கிற .	வடஆர்க்கா 	ேகாட்டத்தில்	உள்ள
கீழ்ப் த் ரரில்	இவன 	நான்காம்	ஆண் க்	கல்ெவட் 	ஒன் 	இ ந்தெதன்ப
பிற்கால	விக்கிரம	ேசாழன்	கல்ெவட்டால்	ெதரியவ கிற .[3]	அதனால்,	இவன
ஆட்சி	ெதாண்ைட	நாட் ன்	ஒ 	ப தி	வைர	பரவியி ந்த 	எனலாம்.	ஆயி ம்
இவ்வரசன்	பல்லவ	ேவந்த க் 	அடங்கி	இ ந்தவன்;	எனி ம்,	தன்
ஆட்சியாண்ைடக்	 றிக் ம்	உரிைம	ெபற்றி ந்தான்.	

������	������	(��.��.	880	-	907)	:	இவன 	24ஆம்	ஆட்சியாண் ன்
கல்ெவட் க்	கிைடத்தி ப்பதால்,	இவன்	24	ஆண் கள்	அரசாண்டான்	என
உ தியாக	உைரக்		கலாம்.	இவன்	 ன்ெசான்ன	தி ப் றம்பியப்	ேபாரினால்
ேம க் 	வந்தவன்.	இவன்	அபராசிதவர்மைனப்	ேபாரில்	 றிய த் த்	ெதாண்ைட
நாட்ைடக்	ைகப்பற்றினான்’	என் 	தி 	ஆலங்காட் ப்	பட்டயம்	பகர்கின்ற .
“ெபரிய	யாைனமீ 	இ ந்த	அபராசிதவர்மன்மீ 	ஆதித்தேசாழன்	பாய்ந்
அவைனக்	ெகான்றான்;	ேகாதண்டராமன்	என் ம்	ெபயர்	ெபற்றான்”	என்
கன்னியா மரிக்	கல்ெவட் க்	 கின்ற .[4]	இவற்றால்,	ஆதித்த	ேசாழன்
அபராசிதைனத்	த ணம்	பார்த் 	ெவன் 	ெதாண்ைட	நாட்ைடக்	ைகப்பற்றினான்
என்ப 	ெதரிகிற .	இந்தக்	காலம்	ஏறக்	 ைறய	கி.பி.	890	எனக்	ெகாள்ளலாம்.	

ஆதித்த ம்	கங்க	அரச ம்:	கங்க	அரசனான	பி திவீபதி	தி ப் றம்பியப்	ேபாரில்
ஆதித்த டன்	இ ந் 	ேபாரிட் 	இறந்தவன்.	அவன்	மகனான	பி திவீபதியார்
என்பவன்	ஆதித்த	ேசாழன 	உயர்ைவ	ஒப் க்	ெகாண் 	நண்பன்	ஆனான்.	அவன்
இராசேகசரி	ஆதித்த	ேசாழன 	24ஆம்	ஆட்சி	ஆண் ல்	தக்ேகாலப்
ெப மா க் 	ெவள்ளிக்	ெகண் 	ஒன்ைற	அளித்தைதக்	 றிக் ம்	கல்ெவட் ல்,
ஆதித்த	ேசாழன்	உயர்ைவக்	 றித் ள்ளான்.[5]	

ஆதித்த ம்	பல்லவ ம்:	ஆதித்தன்	மைனவியின்	தாயார்	‘கா பட் கள்’	என்
ஒ 	கல்ெவட் க்	 கிற .	அதனால்	ேசாழ	மாேதவி	பல்லவர்	மரபினர்	என்ப
நன் 	ெதரிகிற .[6]இைடக்காலப்	பல்லவ	அரசனான	கந்தசிஷ்யன்
தி க்க க் ன்றத் க்	கட க் 	அளித்த	ேதவதானத்ைத	ஆதித்த	ேசாழன்

ப்பித்தான்.[7]	 ன்றாம்	நந்திவர்மன்	மைனவியாகிய	அ கள்	கண்டன்
மாறம்பாைவயார்	என்பவள்	நியமம்	ேகாவி க் ச்	சில	தானங்கள்
ெசய் ள்ளாள்.அவேள	அங் ள்ள	பிடாரிேகாவி க் 	ஆதித்தன 	18-ஆம்
ஆட்சியாண் ல்	தானம்	ெசய் ள்ளாள்.[8]		
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ஆதித்த ம்	ெகாங் நா ம்:	ஆதித்த	ேசாழன்	தஞ்சா ரில்	 க்
ெகாண்ட ம்	ெகாங் நா 	ெசன் 	அதைன	ெவன்றான்.	அதைனத்தன்
நாட் டன்	ேசர்த் க்ெகாண்டான்;	‘தைழக்கா ’	என் ம்	நகரத்ைத ம்	ைகப்
பற்றினான்’	என் 	‘ெகாங் ேதசராசாக்கள்’	என் ம்	 ல்	 வல்கிற ,	ஆதித்தன்
மகனான	 தலாம்	பராந்தகன்	காலத் ப்	பட்டயங்கள்	ெகாங் நாட் ல்
காணப்படலா ம்,	தான்	அந்நாட்ைட	ெவன்றதாகப்	பராந்தகன்	தன்	பட்டயங்களிற்
றாைமயா ம்,	ஆதித்தேன	ெகாங் நாட்ைடெவன்றனன்	என்ப 	ெதரிகிற .

இஃதன்றி,‘ஆதித்தன்	காவிரியின்	கைர	 வ ம்	(சகஸ்யமைல	 தல்
கடல்வைர)	சிவன்	ேகாவில்கைளக்	கட் னான்’	என் 	அன்பில்	பட்டயம்	 த ம்
இம் க் 	அரண்	ெசய்வதா ம்.	
ஆதித்த ம்	ேசர ம்:	ஆதித்தன்	காலத் ச்
ேசரேவந்தன்	தா ரவி	என்பவன்.அவன்	ஆதித்த க் 	நண்பன்	என்பதற்
தி ெநய்த்தானத் க்	கல்ெவட் 	ஒன் 	சான் 	பகர்கிற .	அதில்,
‘ேசர ம்,ஆதித்த ம்	கடம்ப	மாேதவி	என்பாள்	கணவனான	விக்கி	அண்ணன்
என்பா க் 	 ,	பல்லக் ,	அரண்மைன,	யாைன	 தலியன	ெகாள் ம்	உரிைம
அளித்தனர்’	என்ப 	 றப்பட் ள்ள ;	‘ெசம்பியன்	தமிழேவள்’	என்ற	பட்ட ம்
தரப்பட்ட .[9]	இதனால்	இவ்வீரன்	ேசாழ ம்	ேசர ம்	வி ம்பத்தக்க	 ைறயில்
ஏேதா	வீரச்ெசயல்கள்	ெசய்தனனாதல்	ேவண் ம்.	ஆதித்தன்	மகனாக	பராந்தகன்
ேசரன்	மகைள	மணந்தவன்	தா ரவி	என்பவன்	ேகாக்கந்தன்	ரவி	என்பவன்
என் 	ஆராய்ச்சி	யாளர்	 வர்.	ெகாங் 	நாட்ைடப்	பாண் ய	அரசனிட	மி ந்
ேசரன்	பைடத்	தைலவனான	விக்கி	அண்ணன்	ேசாழ க்காகக்	ைகப்பற்றி
இ த்தல்	ேவண் ம்.	அதனாற்றான்	ேசாழ ம்	ேசர ம்	ேசர்ந் 	அவ க் ச்
சிறப் ச்ெசய்தனர்	என்ப 	ெதரிகிற .[10]	

ஆதித்ேத வரம்:	ஆதித்தன்	ெதாண்ைட	நாட் ல்	காளத்திக் 	அ கில்
இறந்தான்.	அவன்	மகனான	பராந்தகன்	அவன்	இறந்த	இடத்தில்	ஒ 	ேகாவிைலக்
கட் னான்.	அ 	‘ேகாதண்ட	ராேமச்சரம்’	என ம்,	‘ஆதித்ேதச்சரம்’	என ம்
வழங்கிய .	விழாக்	காலங்களில்	ஆயிரம்	பிராமணர்க் 	அன்னமிட	ஏற்பா
ெசய்தான்.[11]	

ேசாழர்	சமய	நிைல:	ேசாழர்	வழிவழியாகச்	ைசவராகேவ	இ ந்தவர்	ஆவர்.
விசயாலயன்	மரபின ம்	அங்ஙனேம	இ ந்தனர்.	விசயாலயன்	தஞ்சா ரில்
ர்க்ைகக் க்	ேகாவில்	கட் னான்.	அவன்	மகனான	ஆதித்தன்	பல	சிவன்

ேகாவில்கைளக்	கட் னான்.	அவன்	மகனான	 தற்	பராந்தகன்	 தலில்
தந்ைதக்ேக	ேகாவில்	கட் ய	சிறந்த	மகனானான்.	இப்பிற்காலச்	ேசாழ	ராற்றான்
சமயாசிரியர்	ேபாற்றி	வளர்த்த	ைசவ	சமயம்	தமிழ்நா 	 வ ம்	-	ஏன்?
ேகாதாவரி	வைர ம்	பரவி	இ க் ம்	ெப ைம	ெபற்ற .	
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பராந்தகன்	 ம்பம்:	ஆதித்த	ேசாழன 	தி மகனான	 தற்பராந்தக	ேசாழன்
ஏறத்தாழப்	பன்னி 	மைனவியைரப்	ெபற்றி ந்தான்.	அவர்கள்	ேகாக்கிழான்
அ கள்,	ேசர	அரசன்	மகள்	 தலிேயார்	ஆவர்.	பிள்ைளகள்	-	(1)	இராசாதித்தன்
(2)	கண்டராதித்தன்	(3)	அரி ல	ேகசரி	(4)	உத்தமசீலன்	(5)	அரிஞ்சயன்	என்பவர்.
வீரமாேதவி,	அ பமா	என்பவர்	ெபண்மக்கள்	ஆவர்.	வீரமாேதவி	என்பவள்
ேகாவிந்த	வல்லவைரயன்	என் ம்	சிற்றரசைன	மணந்தி ந்தாள்;	அ பமா
என்பவள்	ெகா ம்பா ர்	 த்தைரயைன	மணந்தி ந்தாள்.	இராசாதித்தன்	தாய்
ேகாக்கிழான்	அ கள்;	அரிஞ்சயன்	தாய்	ேசரன்	மகளாவாள்,	அரி லேகசரி
என் ம்	இளவரசன்	ெகா ம்பா ர்	அரசன்	மகளான	 தி	ஆதிக்க	பிடாரி
என்பவைள	மணந்தி ந்தான்.	இத்தைகய	ெகா க்கல்-வாங்கல்களால்	ேசர
அரச ம்	 த்தைரய ம்	பராந்தக க் 	உ ைணவராக	இ ந்தனர்.	இவ டன்
கங்க	அரசனான	இரண்டாம்	பி திவீபதி	உற்ற	நண்பனாக	இ ந்தான்.	பராந்தகன்
‘பரேகசரி’	என்ற	பட்டம்	உைடயவன்.	

பாண் நாட் ப்	ேபார்:	 தற்	பராந்தகன்	பாண் ய ட ம்	ஈழவ ட ம்
பாண ட ம்	ைவ ம்ப ட ம்,	இ தியில்	இராட் ர ட ட ம்	ேபார்	ெசய்ய
ேவண் யவன்	ஆனான்.	இவற் ள்	 தற்ேபார்	பாண் ய	நாட் ப்	ேபாரா ம்.
பராந்தகன்	காலத்தில்	பாண் ய	நாட்ைட	ஆண்டவன்	இரண்டாம்	இராசசிம்மன்
ஆவன்.	பராந்தகன்	பாண் ய	நாட்ைடக்	ைகப்பற்ற	வி ம்பிேய	ேபார்	ெதா த்தான்.
அப்ேபாரில்	பராந்தக ைடய	நண்பரான	ேசரன்,	 த்தைரயர்,	பிற	சிற்றரசர்
பராந்தக க் 	உதவி	 ரிந்தனர்.	இராசசிம்மன்	தஞ்ைச	அரசைன	ெநய்ப் ரில்
ேதாற்க த்தான்.	ெகா ம்பா ரில்	க ம்ேபார்	ெசய்தான்.	வஞ்சி	நகைரக்
ெகா த்தினான்.	‘நாவல்’	என் ம்	இடத்தில்	ெதன்	தஞ்ைச	அரசைன
றிய த்தான்”	என் 	இராசசிம்மன்	பட்டயம்	பகர்கின்ற .	பாண் ய	நாட் ப்	ேபார்

பல	ஆண் கள்	நடந்ததாகத்	ெதரிகிற .	ஆதலின்	இ 	திறத்தாரிடத் ம்	ெவற்றி
ேதால்விகள்	நடந்தி த்தல்	இயல்ேப	ஆ ம்.	இப்ேபாைரப்	பற்றிப்	பாண் ய ைடய
சின்னம ர்ப்பட்டயம்,	கங்க	அரசன 	உதேயந்திரப்பட்டயம்,	இலங்ைக
வரலாறாகிய	மகாவம்சம்	 தலியன	 தல்	ஏறத்தாழ	ஒன்றாகேவ	இ த்தல்
கவனித்தற் ரிய .	

தற்ேபாரில்	இராசசிம்மன்	ேதால்வி ற் 	ம ைரைய	இழந்தான்.	பராந்தகன்
ம ைரையக்	ைகக்ெகாண்டான்;	அதனால்	‘ம ைர	ெகாண்ட	ேகாப்பரேகசரி’
என் 	தன்ைன	அைழத் க்	ெகாண்டான்[1].	ம ைரைய	இழந்த	இராசசிம்மன்,
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அப்ெபா 	இலங்ைகைய	ஆண் வந்த	ஐந்தாம்	கஸ்ஸ்பன்	(கி.பி.	913-923)
ைணைய	ேவண் னான்.	அவ்விலங்ைக	ேவந்தன்	ெப ம்பைட	திரட் ப்	பாண் ய

நாட் ற் 	அ ப்பினான்.	அப்பைடயின்	 ைண	ெகாண் 	இராசசிம்மன்
பராந்தகைன	எதிர்த்தான்.	ேபார்,	ெவள் ர்	என் ம்	இடத்திற்	க ைமயாக
நடந்த .	ேசாழன்	பக்கம்	ப ேவட்டைரயர்,	கந்தன்	அ தனார்	என் ம்	சிற்றரசன்
இ ந் 	ேபார்	ெசய்தான்.	ேசாழன 	ஒ ப தி	ேசைனக் த்	தைலவனாக
இ ந்தவன்	ெசன்னிப்	ேபரைரயன்	என்பவன்.[2]	ேசாழ	மன்னன்	அப்ெபா
நடந்த	க ம்ேபாரில்	அப்பைடைய ம்	ெவற்றி	ெகாண்டான்;	பண் 	இலங்ைகப்
பைடகைள	ெவன்ற	இராகவன்	ேபாலத்தான்	இலங்ைகப்	பைடைய	ெவன்றைமயால்,
தன்ைனச்	சங்கிராம	இராகவன்	என் 	அைழத் க்	ெகாண்டான்.	இ தியாக
ஈழப்பைடயின்	தைலவனான	சக்க	ேசனாபதி	என்பவன்	எஞ்சிய	தன்	ேசைனையத்
திரட் 	இ திப்	ேபார்	ெசய்ய	 ைனந்தான்;	அப்ெபா 	உண்டான	ெகா ய	விட
ேநாயால்	இறந்தான்;	பைடவீரர்	மாண்டனர்.	எஞ்சிய	வீரர்	ஈழநா 	தி ம்பினர்.
ெவள் ரில்	நடந்த	ேபாரின்	காலம்	ஏறத்தாழக்	கி.பி.	915	என்னலாம்[3].	இப்ேபாரில்
உண்டான	ப ேதால்வியால்,	இராசசிம்மன்	இலங்ைகக் 	ஓ விட்டான்.
பாண் யநா 	 வ ம்	ேசாழன்	ஆட்சிக் 	உட்பட்ட .	களப்பிரைர	 றிய த் க்
கி.பி.	575-இல்	க ங்ேகானால்	ஏற்ப த்தப்பட்ட	பாண் ய	அர 	கி.பி.	915-இல்
பராந்தக	ேசாழனால்	அழி ற்ற .	

ஈழநாட் ப்ேபார்:	ஈழநாட் 	மன்னன்	இராசசிம்ம க் த்	தனிமாளிைக	அளித்
மரியாைத	ெசய்தான்.	ஆயி ம்	அங் 	இ ப்ப 	பயனற்ற 	என்பைத	உணர்ந்த
இராசசிம்மன்,	தன்	ஆைடயாபரணங்கைள ம்	 ைய ம்	இலங்ைகயிேல	ைவத்
விட் த்	தன்	தாய்	வானவன்மாேதவி	நாடான	ேசர	நாட்ைட	அைடந்தான்.
[4]	இதைனத்	தி வாலங்காட் ச்	ெசப்ேபட் ச்	ெசய்தி ம்	உ திப்ப த் கிற .
பராந்தக	ேசாழன்	ம ைரயில்	 க்	ெகாள்ளவிைழந்தான்	பாண் ய க் ரிய

	 தலியன	இலங்ைகயில்	இ ப்பைத	அறிந்தான்;	உடேன	இலங்ைக	இைறவற்
ஆட்ேபாக்கினான்.	அவன்	அவற்ைறத்	தர	இைசயவில்ைல.	அதனால்	பராந்தகன்
சினங்ெகாண் ,	ெப ம்	பைடைய	இலங்ைகக் 	அ ப்பினான்.	இலங்ைகப்
பைட ம்	ேசாழன்	பைட ம்	க ம்ேபார்	 ரிந்தன.	ேபாரில்	இலங்ைகத்	தளபதி
இறந்தான்.	உடேன	இலங்ைக	மன்னனான	நான்காம்	உதயன்	(கி.பி.	945-953)
‘ேராகணம்’	என் ம்	க நகைர	அைடந்தான்.	ேசாழப்பைட	அங் ச்	ெசன்ற ;
ஆனால்	நக க் ள்	 ம்	வழி	அறியா 	தத்தளித்த ;	அச்சேமற்ெகாண்
தி ம்பிவிட்ட .	

பாண டன்	ேபார்:	பாலாற் க் 	வடக்ேக	 ங்க ரிலி ந் 	காளத்தி	வைர ள்ள
நிலப்ப திைய	ெந ங்காலமாக	ஆண் 	வந்தவர்	பாணர்	எனப்பட்டனர்.	அவர்
ஆண்ட	நா 	பாணப்பா 	அல்ல 	ெப ம்பாணப்	பா 	எனப்ப ம்.	அவர்கள்	பல்லவர்
காலத்தில்	அனந்தப் ர்க் 	அண்ைமயில்	இ ந்தவர்கள்.	சா க்கியர்	பலம்
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மி திப்பட்டதால்,	அவர்கள்	ெதற்ேக	வரேவண் யவர்	ஆயினர்.	இரண்டாம்
விசயாதித்தன்	பாணப்பா ையக்	கி.பி.	909	வைர	ஆண்டான்.	இவன 	ெபயரன்
இராட் ர	 ட	அரசனான	 ன்றாம்	கி ஷ்ணன்	காலத்தவன்.	இந்த	இ வ க் ம்
இைடயில்	இரண்டாம்	விக்கிரமாதித்தன்,	 ன்றாம்	விசயாதித்தன்	( கழ்விப்பவர்
கண்டன்)	என்பவர்	ஆண்டனர்.	கங்க	அரசனான	இரண்டாம்	பி திவீபதி
பராந்தகன்	நண்பன்.	அவன்	பராந்தகன்	ஏவலால்	இவ்விரண் 	பாண	அரசைர ம்
எதிர்த் ப்	ேபாரா 	ெவன்றான்.	பராந்தகன்	அவ க் ப்	பாணாதிராசன்	என்ற
ெபயைரத்	தந் 	பாணப்பா ைய	அவன 	ஆட்சியில்	விட்டனன்	என்
ேசாழசிங்க ரக்	கல்ெவட் 	 கிற .[5]	ேதாற்ேறா ய	பாண	அரசர்	இராட் ர	 ட
அரசனிடம்	சரண் க்கனர்.	
ைவ ம்ப டன்	ேபார்:	ைவ ம்பர்	என்பவர்	ேரனாண் 	ஏழாயிரம்	என் ம்
நிலப்ப திைய	ஆண்டவர்.	‘ேரனாண் ’	என்ப 	கடப்ைப,	கர் ல்	ேகாட்டங்கைளக்
ெகாண்ட	நா .	ைவ ம்பர்	ெத ங்கர்.	அவர்கள்	பாண டன்	நட் க்	ெகாண்டவர்.
அதனால்	பாணைர	எதிர்த்த	கங்க ட ம்	 ளம்ப ட ம்	ேபாரிட்டவர்.	கி.பி.	915-
இல்	பராந்தகன்	ைவ ம்பைரத்	ேதால்வி றச்	ெசய் 	நாட்ைடக்	ைகப்பற்றினான்.
அதனால்	ைவ ம்ப	அரசன்	இராட் ர ட	அரசரிடம்	சரண் ந்தான்.	

ேவங்கி	நாட் டன்	ேபார்:	ேவங்கிநா 	என்ப 	கி ஷ்ைண,	ேகாதாவரி,
ஆ கட்கிைடயில்	இ ந்த .	அ 	பல்லவர்	வீழ்ச்சிக் ப்	பிற 	ெநல் ர்வைர	பரவி
விட்ட .	பராந்தகன்	தாைனத்	தைலவ ள்	ஒ வனான	மாறன்	பரேம வரன்
என்பவன்	சீட் லி	என்பவைனத்	ேதாற்க த் 	ெநல் ைர	அழித் 	மீண்டான்
மீள்ைகயில்,	தன்	ெவற்றிக்காகத்	தி ெவாற்றி ர்	இைறவற் 	நிலதானம்
ெசய்தான்.	அவன்	தானம்	ெசய்த	காலம்	கி.பி.	941	ஆ ம்.[6]	சீட் லி	என்பவன்
கீைழச்	சா க்கிய	இரண்டாம்	பீமனின்	ேசைனத்	தைலவன்	ஆவன்.	

ன்பத்	ெதாடக்கம்:	கங்க	அரசனான	இரண்டாம்	பி திவீபதி	கி.பி.	940-இல்
இறந்தான்.	அவன்	மகனான	விக்கி	அண்ணன்	 ன்னேர	இறந் 	விட்டதனால்
பட்டம்	ஏற்க	மகன்	இல்ைல.	அப்ெபா 	இராட் ர டப்	ேபரரசனாக	வந்த	 ன்றாம்
கி ஷ்ணன்	என்பவன 	உடன்	பிறந்தாளான	‘ேரவகா’	என்பாைள	மணந்தி ந்த
இரண்டாம்	 கன்	எதிர்ப்பவர்	இன்றிக்	கங்க	அரசன்	ஆனான்.[7]	இங்ஙனம்
திதாக	வந்த	கங்க	அரசன்	இராட் ர டர்	உறவினனான ம்,	பாண ம்
ைவ ம்ப ம்	இராட் ர ட டன்	ேசர்ந் 	விட்டைம ம்	பராந்தகன்	ேபரரசிற்
இைட றாயின.	

பராந்தகன்	 ன்	ஏற்பா :	பராந்தகன்	சிறந்த	அரசியல்	நி ணன்	ஆதலின்,	தன்
ேபரரைசக்	காக்க	 ன்	ஏற்பா 	ெசய்தி ந்தான்.	ந 	நாட் ல்	ஒ 	நாடான
தி ைனப்	பா நாட் ல்	தி நாவ ைர	அ த்த	‘கிராமம்’	என் ம்	இடத்தில்
பராந்தகன்	 தல்	மகனான	இராசாதித்தன்	ெப ம்	பைட டன்	இ ந் 	வந்தான்.
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அப்பைடக் 	‘ெவள்ளங் மரன்’	என் ம்	ேசர	நாட் த்	தாைனத்	தைலவன்
தைலைம	 ண் ந்தான்.	அவன்	கி.பி.943-இல்	ெபண்ைணயாற்றங்கைரயில்
சிவ க் க்	ேகாவில்	ஒன்ைறக்	கட் னான்.	தி நாவ ர்	‘இராசாதித்த ரம்’	எனப்
ெபயர்	ெபற்ற .	இராசாதித்த க் 	உ ைணயாக	அவன்	தம்பி	அரி ல
ேகசரி ம்	உடன்	இ ந்தான்.	இந்த	 ன்	ஏற்பாட்டால்	பராந்தகன்,	பாணர்,	ைவ ம்பர்
என்பாரால்	 ன்பம்	உண்டா ம்	என்பைத	எதிர்ேநாக்கி	யி ந்தான்	என்பைத
அறியலாம்.[8]	
தக்ேகாலப்	ேபார்:	இராட் ர ட	அரசனான	 ன்றாம்	கி ஷ்ண க் ம்
ேசாழர்க் ம்	கி.பி.	949-இல்	தக்ேகாலத்திற் ம்	க ம்	ேபார்	நடந்த .	அதற் 	 ன்
ஒ 	 ைற	இராசாதித்தன்	கி ஷ்ணைன	 றிய த்தான்.	ஆனால்	பின்னர்	நடந்த
தக்ேகாலப்ேபார்	க ைமயான .தக்ேகாலம்	அரக்ேகாணத்திற் த்	ெதன்கிழக்கில்
ஆ கல்	ெதாைலவில்	உள்ள .இராசாதித்தன்	பைகவைரக்	க ைமயாகத்	தாக்கிப்
ேபார்	 ரிந்தான்.	ஆனால்,	 திய	கங்க	அரசனான	இரண்டாம்	 கன்,
யாைனமீதி ந்த	இராசாதித்தன்	மீ 	தி ெரனப்	பாய்ந் 	ெகான்றான்.இதனால்
ேசாழர்	ேசைன	ேபாரில்	ேதாற்ற .	 ன்றாம்	கி ஷ்ணன்	தன்	ைமத் ன க்
வனவாசி	பன்னிராயிர ம்	ெபள்ேவாலம்	 ன் ம்	தந்
ெப ைமப்ப த்தினான்.இப்ேபாரினால்	பராந்தகன்	தான்	ெவன்ற	பாணப்பா ,
ெதாண்ைட	நா ,	ைவ ம்ப	நா 	இவற்ைற	இழந்தான்.	இந்த	இடங்களில்
கி ஷ்ண ைடய	கல்ெவட் கள்	கிைடக்கின்றன.	இரண்டாம்	 கன்
ேசாணாட் ம்	 ந் 	அல்லல்	விைளத்ததாகச்	சில	பட்டயங்கள்	ெசப் கின்றன.
கி ஷ்ணன்	தன்ைன,	‘கச்சி ம்	தஞ்ைச ம்	ெகாண்ட’	என் 	 றிக்
ெகாண்டதாகச்	சில	பட்டயங்களிலி ந் 	ெதரிகிற .	 கன்	இராேம வரத்தில்
ெவற்றித் ரண்	ஒன்ைற	நாட் யதாகக்	 றிக்	ெகாண்டான்.	ஆயின்,	 ச்
ேசரிக் த்	ெதற்ேக	இ கா ம்	 க ைடய	அல்ல 	கி ஷ்ண ைடய
கல்ெவட்ேடா-	பட்டயேமா	கிைடத்தில.	இஃ 	எங்ஙனமாயி ம்,	ஆதித்த ம்
பராந்தக ம்	அ ம்ேபார்	ெசய் 	ேசர்த்த	ேபரர 	 களாய 	என்பதில்	ஐயேம
இல்ைல.[9]	

வி ப்	ெபயர்கள்	:	பராந்தகன்	பல	ெபயர்கைளக்	ெகாண்டவன்.	இவன்
ம ைரைய	அழித்தைமயால்	ம 	ராந்தகன்	எனப்பட்டான்,	சிங்கள	நாட்ைட
ெவன்றைம	யால்	சிங்களாந்தகன்	எனப்பட்டான்.	இவன்	 தலில்	நடந்த	ேபாரில்
கி ஷ்ணைன	வீரம்	காட் 	ெவன்றைம	யால்	வீர	ேசாழன்	எனப்பட்டான்	என்
கன்னியா	 மரிக்	கல்ெவட் 	 கிற .	இவ க் ச்	ேசாழ லப்	ெப மானார்,
வீர	நாராயணன்,	சமர	ேகசரி,	விக்கிரம	சிங்கன்,	 ஞ்சரமல்லன்,	ேசாழ	சிகாமணி,
ரசிகாமணி	என் ம்	வி ப்	ெபயர்க ம்	உண் .	

சமயப்பணி:	பராந்தகன்	வீரநாராயண ரம்	ேபான்ற	பல	கிராமங்கைள	ேவதம்
வல்லார்க் 	 ற் ாட்டாக	அளித்தனன்.	இவன்	சிறந்த	சிவபக்தன்.	 லி ர்ச்
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சிற்றம்பலத்ைதப்	ெபான்	ேவய்ந்தவன்	என் 	லீடன்	பட்டயம்	 கிற .	இதைன
விக்கிரம	ேசாழன்	உலா ம்	ஆதரிக்கிற .[10]	இவன்	நாட்ைட	46	ஆண்
அரசாண்டவன்;	உத்தரேம ர்	அைவயிற்	பல	சீர்தி த்தங்கைளச்	ெசய்தவன்
ஏமகர்ப்பம்,	 லாபாரம்	ெசய் 	 கழ்	ெபற்றவன்.	இவன்	‘சிவன 	பாத	தாமைரயில்
உைற ம்	வண் ’	என் 	தி வாலங்காட் ச்	ெசப்ேப 	 கிற .	இவன்	காலத்தில்
பல	ேகாவில்கள்	கட்டப்பட்டன.	ஆதித்த	ேசாழன்	கட்டா 	விட்ட	பல	ேகாவில்கள்
இவன்	காலத்தில்	 ற் ப்	ெபற்றன.	இவன்	மகனான	இராசாதித்தன்	காளத்திக்
அ கில்	ேகாதண்ட	ராேமச்சர ம்	(ேகாதண்டராமன்	என் 	இராசாதித்தன்	ெபயர்)
அரக்ேகாணத்திற் 	அ கில்	கீைழப்	பாக்கத்தில்	உள்ள	ஆதித்ேதச்சர ம்
கட் னான்.	இவன்	மைனவி	ெபயர்	ஈராயிரவன்	ேதவி	அம்மனார்	என்ப .	இவன்
தன்	ெபயரால்	காட் மன்னார்	 க் 	அ த்த	‘வீரநாராயண	ஏரி’	(வீரான	ஏரி-
வீராநத்தம்	ஏரி)	எ ப்பித்தான்,	வீர	நாராயணநல் ர்	(வீரான	நல் ர்),	வீர
நாராயண	ச ர்ேவதி	மங்கலம்	இவற்ைற	உண்டாக்கினான்;	காட் 	மன்னார் யில்
அளந்ேதச் ரர்	ேகாவிைலக்	கட் னான்.[11]	
	

___________________________________________________________________________________________________

	

1.	 ↑	11	of	1931.	
2.	 ↑	S.I.I.	Vol.3.	No.99.	
3.	 ↑	Mahavamasa,	Chap.	5.	
4.	 ↑	Mahavamsa,	chap.	53	
5.	 ↑	Ep.	Ind.	Vol.	4.pp,	221-225,	S.I.I.	Vol.	2.	No.	76.	
6.	 ↑	160,	236	of	1912.	
7.	 ↑	Rice's	Mysore	&	Coorg	from	Inscription,	pp.	45.	
8.	 ↑	K.A.N.	Sastry’s	cholas’	vol.I,	pp.	155.	
9.	 ↑	K.A.N.	Sastry’s	“Cholas’	Vol.	I.	pp.	159-62.	
10.	 ↑	Kanni	16	
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4.	���������	�������	(��.��.	953-985)
	

பராந்தகன்	மரபினர்	:	தி வாலங்காட் ச்	ெசப்ேப 	லீடன்	பட்டயம்	 தலியவற்ைற
ஆராய்ைகயில்,	பராந்தக க் ப்	பிற ம்	அவன்	காலத் ம்	அர ரிைம	தாங்கியவர்
இவர்	என்ப 	ெதரிகிற .	

கண்டராதித்தன்	(கி.பி.	949-957):	இவ க் 	 ற்பட்ட	வனான	இராசாதித்தன்
விட்டைமயால்,	பராந்தகர்க் ப்	பிற 	கண்டராதித்தேன	பட்டம்	ெபற்றான்.	இவன்
தந்ைத	இ ந்தெபா ேத	தன்	ெபயரால்	கல்ெவட் கைள	
	 	 தற்	பராந்தகன் 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ேகாக்கிழான்	அ கள்
மகன்

இராசாதித்தன்	

கண்டராதித்தன்
ேசரன்	மகள்

மகன்
அரிஞ்சயன்	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	
உத்தம	ேசாழன்
(ம ராந்தகன்)

(ைவ ம்பர்	மகளான
கலியாணிைய
மணந்தவன்)

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	
இரண்டாம்	பராந்தகன்
( ந்தர	ேசாழன்)

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

இரண்டாம்	ஆதித்தன்
(பார்த்திேவந்திர	கரிகாலன்)

தலாம்	இராசராசன்
(கி.பி.	985)

	

ெவளியிட்டவன்.	இவன்	இராசேகசரி	யாவன்.	இவன்	மழவைரயன்	மகளார்
ெசம்பியன்	மாேதவியார்	என்பாைர	மணந் ,	உத்தமேசாழன்	(ம ராந்தகன்)
என்பவைனப்ெபற்றான்.	இவன்	காவிரியின்	வடகைரயில்	'கண்டராதித்த	ச ர்ேவதி
மங்கலம்’	எனத்	தன்ெபயரால்	ஊர்	உண்டாக்கி	இறந்தனன்.	இவன்	ப மத்ைதக்
ேகாேனரிராச ரத் க்	ேகாவி ட்	காணலாம்.	இவ க் 	வீர	நாராயணி	என்ெறா
மைனவி ம்	இ ந்தனள்.	இச்ேசாழ	மன்னன்	இராட் ர ட	மன்னன்	ெவன்ற



ெதாண்ைட	நாட்ைடக்	ைகப்பற்ற	 ைனந்தான்,	ஒரள 	ெவற்றி ம்	ெபற்றான்	என்
நிைனக்க	இட ண் .[1]	

கண்டராதித்தன்	சிறந்த	சிவபக்தன்.	இவேன	சிதம்பரத்ைதப்	 கழ்ந்
தி விைசப்பா	பா யவனாதல்	ேவண் ம்.	அப்பாவில்	பராந்தகன்	பாண்
நாட்ைட ம்	ஈழத்ைத ம்	ெவன் ,	ேபரம்பலத்ைதப்	ெபான்	ேவய்ந்தான்	என்ப
றிப்பிடப்பட் ள்ள .	இவன்	அந்தப்பாவில்	தன்ைனக்	ேகாழிேவந்தன்	(உைற ர்

ேவந்தன்),	தஞ்ைசக்	ேகான்	என் 	 றி ள்ளான்.	இவைன	ேமற் 	எ ந்த ளிய
ேதவர்	என் 	ஒ 	கல்ெவட் 	 கிற .	ெகாள்ளிடத்தின்	வடகைரயில்	உள்ள
தி மழபா 	என் ம்	தலத்திற் 	ேமற்ேக	ஒ 	கல்ெதாைலவில்	உள்ள
‘கண்டராதித்த	ச ர்ேவதிமங்கலம்’	என்ற	நகரம்	இவன்	அைமத்தேத	ஆ ம்.	

இவன்	மைனவியாரான	ெசம்பியன்	மாேதவியார்	சிறந்த	ைசவப்	ெபண்மணியார்.
இவர்	இராசராசன்	ஆட்சியி ம்	உயிேரா 	இ ந்தவர்;	தம்	கணவன்,	மகன்,
ம மகளார்	பலர்,	 ந்தர	ேசாழன்	 தலிய	எல்லாரா ம்	பாராட்டப்பட்டவர்.	இவர்
ேதவாரப்பாடல்	ெபற் ள்ள	பல	ேகாவில்கைளக்	கற்ேகாவில்கள்	ஆக்கினர்;	பல
ேகாவில்கட் 	ஆைட	அணிகள்	ெவள்ளிப்	பாத்திரங்கள்	 தலியன	அளித்தனர்;
பல	ேகாவில்கட் 	நிலங்கைளத்	தானமாக	விட்டனர்.	இங்ஙனம்	இவர்	ெசய் ள்ள
தி ப்பணிகள்	மிகப்	பலவா ம்.	அவற்ைற	இ திப்	ப தியில்	‘ேசாழர்	ேகாவிற்
பணிகள்’	என் ம்	தைலப்பில்	விளக்கமாகக்	காணலாம்.	
அரிஞ்சயன்		(��.��.	956	–	957):	இவன்	கண்டராதித்தன்	தம்பி.
கண்டராதித்தன்	மகன்	ம ராந்தகன்	 ழந்ைதயாக	இ ந்ததால்,	இவன்	தன்
தைமய க் ப்	பின்	பட்டம்	ெபற்றான்;	ஆயின்,	 ங்கிய	ஆட்சி	ெபற்
மைறந்தவன்.	இவன்	‘பரேகசரி’	என் ம்	பட்டம்	ெபற்றவன்.	இவ க் 	மைனவியர்
பலர்	உண் .	அவ ள்	வீமன்	 ந்தவ்ைவயார்,	ேகாைதப்	பிராட் யார்	என் ம்
இ வ ம்	நீண்டகாலம்	இ ந் 	பல	தி ப்பணிகள்	ெசய்தனர்.	வீமன்
ந்தவ்ைவயார்	கீைழச்	சா க்கிய	வீமன்	மகள்	என்பர்	சிலர்,	அவ்வம்ைமயார்

‘அைரயன்	ஆதித்தன்	வீமன்’		என் ம்	சிற்றரசன்	மகள்	என்பர்	சிலர்.	அரிஞ்சயன்
ேமல்	பா க் 	அ கில்	உள்ள	ஆற் ார்	என் ம்	இடத்தில்	இறந்தான்.[2]	அந்த
இடத்தில்	 தல்	இராசராசன்,	இறந்த	தன்	 ன்ேனார்க் ப்	பள்ளிப்பைட	(ேகாவில்)
கட் யதாகக்	கல்ெவட்ெடான் 	 கிற .[3]	அரிஞ்சயன்	ெதாண்ைட	நாட்ைடக்
ைகப்பற் ம்	 யற்சியில்	ஈ பட் ப்	ேபார்	நிகழ்த்தி,	உயிர்	இழந்தனன்	ேபா ம்!
‘இவன்	பைகவராகிய	காட் க் த்	தீைய	ஒத்தவன்’	என் 	தி வாலங்காட் ப்
பட்டயம்	பகர்தலால்,	இவன்	ேபார்த்திறம்	ெபற்றவன்	என்ப 	ெதளிவாகிற .	இவன்
ஒேர	ஆண் 	அரசனாக	இ ந் 	இறந்தான்.	

இரண்டாம்	பராந்தகன்	(��.��.956-973):	இவன்	அரிஞ்சயன்	மகன்;
ைவ ம்பராயன்	மகளான	கல்யாணிக் ப்	பிறந்தவன்;	இராசேகசரி	என் ம்	பட்டம்
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உைடயவன்;	இவன்	‘ம ைர	ெகாண்ட	இராசேகசரி’	எனப்பட்டான்.	இவ்வரசன்
பட்டம்	ெபற்ற ம்,	பாண் ய	நாட்ைடத்	தனித் 	ஆட்சி	ெசய் வந்த
வீரபாண் யைன	எதிர்த்தான்.	ேச ர்	என் ம்	இடத்திற்	க ம்ேபார்	நடந்த .
ெசந்நீர்	ஆறாக	ஓ ய ;	பல	யாைனகள்	ம ந்தன.	பராந்தகன்	மகனான	இரண்டாம்
ஆதித்தன்	சி வனாக	இ ந் ம்,	ேபாரில்	கலந் 	ெகாண்டான்,	வீர
பாண் ய டன்	விைளயா னான்’	என் 	லீடன்	பட்டயம்	பகர்கின்ற .
[4]	இச்ெசயைல	மிைகப்ப த்திேய	தி வாலங்காட் ச்	ெசப்ேப 	‘வீரபாண் யன்
தைல	ெகாண்ட	ஆதித்தன்’	என் 	 றி ள்ள .	

ேச ரில்	நடந்த	ேபா க் ப்	பின்,	ேசாழர்	பக்கல்	நின் 	ேபாரிட்ட
ெகா ம்பா ர்ச்சிற்றரசனான	‘பராந்தக	சிறிய	ேவளார்’	என்பவன்	பாண் ய
நாட் ற் ள்	பைடெயா 	ெசன் 	பாண் யைனக்	காட் ற் ள்	 மா
விரட் னான்;	வீர	பாண் யற் த்	 ைணயாக	வந்த	இலங்ைகப்	பைடகைளத்
தாங்கிக்	ெகாண்ேட	இலங்ைகக் ம்	ெசன்றான்;	அங் க்	க ம்ேபார்	ெசய் ,
ேபார்க்களத்தில்	கி.பி.959	-இல்	ம ந்தான்.[5]	

வீரபாண் யைன	எதிர்த்த	ஆதித்த	கரிகால க் 	உ ைணயாக	இ ந்தவர்
சிலர்.	அவ ள்	 ற் றிய	ேவளார்.	ஒ வன்.	‘ தி	விக்கிரம	ேகசரி’	என் ம்
ெகா ம்பா ர்ச்	சிற்றரசன்	மற்ெறா வன்.	இவ க் க்	கற்றளிப்	பிராட் யார்,
வர ணப்	ெப மானார்	என் ம்	மைனவியர்	இ ந்தனர்.	இவ ள்	பின்னவர்	ேசாழ
அரசன்	(ஆதித்தன்?)	உடன்	பிறந்தவர்	என் 	கல்ெவட் 	 கிற .	இவ ைடய
மக்கள்	இ வர்க் ம்	‘பராந்தகன்,	ஆதித்தவர்மன்’	என் ம்	ெபயர்கள்
இடம்ெபற்றி ந்தைத ம்	ேநாக்க,	ேசாழ	மன்னர்	ெகா ம்பா ர்ச்	சிற்றரசரிடம்
ெபண்	ெகா த் ம்	ெகாண் ம்	வந்தனர்	என்ப 	உள்ளங்ைக	ெநல்லிக்கனி	ேபால
விளக்கமாதல்	காண்க.	
விக்கிரமேகசரி	பல்லவைன	ெவன்றதாகக்	கல்ெவட் 	ஒன் 	 கிற .
அச்ெசால்	வல்லபன்	(இராட் ர ட	அரசன்)	என்றி த்தல்	ேவண் ம்	என் 	அறிஞர்
அைறவர்.	இரண்டாம்	பராந்தகன்	தன்	தந்ைத,	ெபரிய	தாைத	இவர்கைளப்
பின்பற்றித்	ெதாண்ைட	நாட்ைடக்	ைகப்ப த்த	 யன்றான்.	அம் யற்சியில்
விக்கிரம	ேகசரி ம்	ஈ பட்டானாதல்	ேவண் ம்.	இப்பராந்தகன்,	ஆதித்த
கரிகாலன்	இவர்தம்	கல்ெவட் கள்	ெதாண்ைட	நாட் ல்	மி தியாகக்
கிைடப்பைத ம்,	 ன்றாம்	கி ஷ்ண ைடய	கல்ெவட் கள்	 ைறந் 	காணப்
படைல ம்	ேநாக்க,	 தற்பராந்தகன்	இ திக்	காலத்தில்	இழந்த	ெதாண்ைட
மண்டலம்	அவன்	மரபினன 	இைடவிடா	 யற்சியால்	சிறி 	சிறிதாகக்	ைகப்பற்றப்
பட் 	வந்த 	என்ப 	ெதரிகிற .	இரண்டாம்	பராந்தகன்	காஞ்சி ரத்தில்
தனக்ெகன் 	இ ந்த	அரண்மைனயில்	இறந்தான்;	அதனால்	‘ெபான்மாளிைகத்
ஞ்சிய	ேதவர்’	எனப்பட்டான்.[6]	இதனால்,	இவன்	காலத்தில்	 த்	ெதாண்ைட

நா ம்	ேசாழர்	ஆட்சிக் ம்	மீண் ம்	உட்பட் விட்ட 	என்ப 	விளங் கிறதன்ேறா?	
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இரண்டாம்	பராந்தகன்	மைனவிய ள்	 றிப்பிடத்	தக்கவர்	இ வர்.	இவேர	தம்
கணவ டன்	உடன்	கட்ைட	ஏறினர்.[7]	இவர்	இறந்தெபா 	இராசராசன்
ழந்ைதயாக	இ ந்தான்	என் 	தி க்ேகாவ ரில்	உள்ள	 தல்	இராராசன்

கல்ெவட் 	உணர்த் கிற .	மற்றவர்	ேசரன்	மாேதவியார்.[ றிப் 	1]	வானவன்
மாேதவியார்க் 	ஆதித்த	கரிகாலன்,	இராசராசன்,	 ந்தவ்ைவ	என் ம்	மக்கள்
வர்	இ ந்தனர்.	இப்ேபரரசன்	காலத்திற்றான்	வீரேசாழியம்	என் ம்	இலக்கண
ல்	 த்தமித்திரர்	என்பவராற்	ெசய்யப்பட்ட .[8]	 ந்தவ்ைவயார்	ெபற்ேறார்

ப மங்கைளத்	தஞ்சா ர்ப்	ெபரிய	ேகாவிலில்	எ ந்த வித்தார்.[9]	
������	��������	(��.��.	956	-	969)	:	இவன்	பட்டம்	ெபற்
ஆண் லன்;	ஆயி ம்	தந்ைதக் 	உதவியாக	இ ந்தனன்;	தன்	ெபயரால்	பல
கல்ெவட் கள்	ெவளிவரக்	காரணமாக	இ ந்தான்.	இரண்டாம்	பராந்தகன்
உயி டன்	இ ந்த	ெபா ேத	இவன்	ெகாைல	ெசய்யப்பட்டான்.[10]	இதற் க்
காரணம்	என்ன?	கண்டராதித்தன்	மகனான	உத்தம	ேசாழன்	(ம ராந்தகன்)	தக்க
வயதைடயாததால்,	சிற்றப்பனான	அரிஞ்சயன்	நாட்ைட	ஆண்டான்,	பின்னர்	அவன்
மகனான	இரண்டாம்	பராந்தகன்	அரசன்	ஆனான்;	அவ க் ப்	பின்	ெப
வீரனான	ஆதித்த	கரிகாலேன	பட்டம்	ெபறேவண் யவன்.	அவன்	பட்டம்	ெபற்றால்
தான்	தன்	வாழ்நாளில்	அரசனாதல்	இயலாெதன்பைத	அறிந்த	ம ராந்தகன்
(ஆதித்தன 	சிற்றப்பன்)	ஏேதா	ஒ 	 ழ்ச்சியால்	ஆதித்தைனக்	ெகாைல
ெசய் விட்டான்.	ேசாணாட் க்	 கள்	ஆதித்த க் த்	தம்பியான
அ ள்ெமாழித்	ேதவைனேய	(இராசராசைன)	பட்டம்	ஏற் மா 	 ண் னர்.
ஆயி ம்	இராசராசன்	அதற் 	இணங்கவில்ைல;	தன்	சிற்றப் னான
ம ராந்தக க் 	நாடாள	வி ப்பம்	இ ந்தைத	அறிந்தான்;	அவைன
அரசனாக்கினான்;	தான்	அவ க் 	அடங்கிய	இளவரசனாக	இ ந் 	நாட்ைடக்
கவனித் 	வந்தான்.	அவ க் ப்	பின்	தாேன	அரசனாவன்	என் ம்	ஒப்பந்தப்ப
இச்	ெசயைலச்	ெசய்தான்.[11]	

�����	������	-	�����������	(����	969	–	986):	இவன்
கண்டராதித்தன்	மகன்.	இவன்	அர 	கட் ல்	ஏ வதற் 	 ன்ேப	காஞ்சி
வைர ள்ள	ெதாண்ைடமண்டலம்	ேசாழர்	ஆட்சிக் ட்பட் 	விட்ட .	ஆதித்த
கரிகால ைடய	கல்ெவட் கள்	உத்தரேம ர்,	காஞ்சி ரம்,	தக்ேகாலம்,
தி வண்ணாமைல	 தலிய	இடங்களில்	மி தியாகக்	கிைடத் ள்ளன.	இக்
கல்ெவட் கள்	நிலவிற்பைன,	அறச்ெசயல்,	தி ப்பணி,	அரசியல்
ெதாடர்பானைவயாகக்	காணக்கிடத்தலின்,	ஆதித்தன்	காலத்திேலேய	ெதாண்ைட
நாட் ல்	அைமதி	உண்டாகி	விட்டெதன்பைத	அறியலாம்.	உத்தம	ேசாழன்	காலத்திய
கல்ெவட் கள்	பல ம்	ெசப்ேப 	ஒ 	ெதா தி ம்	கிைடத் ள்ளன.	இவன்
பரேகசரி	என் ம்	பட்டம்	ெபற்றவன்.	ெபயரின்றிப்	‘பரேகசரி’	என்ப 	மட் ேம
ெகாண் ள்ள	கல்ெவட் கள்	எல்லாம்	இவன்	காலத்தனேவ	என் 	சில	சான் கள்
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ெகாண் 	ஆராய்ச்சியாளர்	 ணிகின்றனர்.	ேசாழர்	நாணயங்களில்	இவன்
காலத்த ேவ	பைழைமயானதா ம்.	இவன்	காலத்ததான	ெபாற்கா 	ஒன்
கிைடத்த .	அதன்	இ றங்க ம்	ஒ ப த்தாகேவ	இ க்கின்றன,	ந வில்	ஒ
லி	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	வலப் ற ள்ள	மீைன	ேநாக் கிற .	நாணயத்ைதச்
ற்றி ம்	உத்தம	ேசாழன்	ெபயர்	கிரந்த	எ த் களிற்	 றிக்கப்பட் ள்ள .

அப்ெபாற்கா 	40	 தல்	60	 ன்றிமணி	நிைற ள்ள 	என் 	நாணய
ஆராய்ச்சியாளரான	எலியட்	 றி ள்ளார்.[12]	
அரசியல்	:	உத்தம	ேசாழன்	ெசப்ேபட் த்	ெதா தியால்	அக்கால	அரசியல்
ைறைய	நன் 	உணரலாம்.	இதன்	விளக்கம்	‘அரசியல்’	என் ம்	ப தியிற்
றப்ப ம்.	இவன்	காலத்தில்	அம்பலவன்	ப ர்	நக்கன்	என் ம்	உயர்தர

அ வலாளன்	ேசாழர்	அரசியலில்	ேவைல	பார்த் 	வந்தான்.	அவன்	 வலாளம்
(ேகாலார்)	என்ற	ஊரினன்;	ெகாள்ளிடக்கைரயில்	அப்பராற்	பாடப்ெபற்ற	விைசய
மங்கலம்	பழங்ேகாவிைலக்	கற்ெகாண் 	 ப்பித்தவன்.	உத்தம	ேசாழன்
அவ க் 	‘விக்கிரம	ேசாழ	மாராயர்’	என் ம்	பட்டத்ைத	அளித் ப்	ெப ைமப்
ப த்தினான்.	இதனால்	உத்தம	ேசாழன்	‘விக்கிரம	ேசாழன்’	என் ம்	ெபயைர ம்
ெபற்றி ந்தான்	என்ப 	ெவளியாகிற .	அவ்வ வலாளன்	இராசராசன்	காலத்தில்
‘ ம் ச்	ேசாழமாராயர்’	என ம்	‘இராசராசப்	பல்லவராயன்’	என ம்
அைழக்கப்பட்டான்.	

உத்தம	ேசாழன்	 ம்பம்	:	உத்தமேசாழற் 	மைனவியர்	பலர்	இ ந்தனர்.	அ ள்	-
பட்டன்	தான	ெதாங்கி,	மழபா 	ெதன்னவன்	மாேதவியார்,	வானவன்	மாேதவியார்,
வி ப்பைரயன்	மகளார்,	ப ேவட்ட	ைரயன்	மகளார்	 றிப்பிடத்	தக்கவர்.
இவ்ைவவ ம்	ேசர்ந் 	தம்	மாமியாரான	ெசம்பியன்	மாேதவியார 	பிறந்த	நாள்
சைனக்காகச்	ெசம்பியன்மாேதவி	(கிராமம்)யில்	உள்ள	அைவயாரிடம்	கா

ெகா த்தனர்	என் 	கல்ெவட் 	ஒன் 	 கிற .[13]	பட்டத் 	அரசியார்
‘உரத்தாயன்	ெசாரப்ைபயார்’	(கன்னடப்	ெபயர்)	என்பவர்.	இவர்	‘அக்கமாேதவியார்’
என் ம்	‘ த்த	நம்	பிராட் யார்’	என் ம்	அைழக்கப்பட்டனர்.	இவர்
‘திரி வன[14]மகாேதவியார்’	என் ம்	ெபயர்	ெபற்றனர்.	உத்தம	ேசாழன்	மைனவியர்
அைனவ ம்	தம்	மாமியார்	ெபயர்	ெகாண்ட	(தஞ்சா ர்க்	ேகாட்டத்தில்	உள்ள)
‘ெசம்பியன்மாேதவி’	என் ம்	சிற் ாரில்	உள்ள	சிவன்	ேகாவி க்ேக	பல
தானங்கைளச்	ெசய்தனர்.	இதனால்	இம்மரபினர்	அப்ெப மாட் யிடம்
ைவத்தி ந்த	அன் 	நன் 	விளங் கிறதன்ேறா?	உத்தம	ேசாழ க் 	எத் ைண
மக்கள்	இ ந்தனர்	என்ப 	ெதரியவில்ைல.	ஆயின்,	ம ராந்தகன்	கண்டராதித்தர்
என்பவன்	ஒ வன்	ெபயர்	மட் ம்	கல்ெவட் களில்	காணப்ப கிற .	அவன்
இராசராசன்	ஆட்சியில்	ேகாவில்கைள	ேமற்பார்த் 	வந்தான்.	

இ கா ம்	 றப்ெபற்ற	அரசர்	அைனவ ம்	மிகச்	 ங்கிய	கால	எல்ைலக் ள்
இ ந் 	மைறந்ேதார்	ஆவர்.	இவர்கள 	ெப 	 யற்சியால்	ெதாண்ைட	மண்டலம்
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மீட்கப்பட்ட .	பாண் ய	நா 	ேசாழராட்சியிற்	ேசர்க்கப்படவில்ைல.	இவர்கட் ப்
பின்வந்த	இராசராச	ேசாழேன	ேசாழப்	ேபரரசன்	விரிவாக்கி	நிைல	ெபறச்	ெசய்த
ேபரரசன்	ஆவன்.	
___________________________________________________________________________________________________

1.	 ↑	K.A.N.	Sastry’s	‘Cholas’,	Vol.	I.	pp.	182-184	
2.	 ↑	537,	of	1920.	
3.	 ↑	S.I.I.	Vol.3.	No.	17.	
4.	 ↑	E.I.	Vol.	22.	Ieyden	Grant,	25,	28.	
5.	 ↑	302	of	1908.	
6.	 ↑	S.I.I.	Vol.	3,	p.288.	
7.	 ↑	236	of	1902.	
8.	 ↑	‘Cholas’	Vol.	190.	4.	
9.	 ↑	S.I.I.	Vol	II,	Part	1,	pp.69-70.	
10.	 ↑	577	of	1920.	
11.	 ↑	Thiruvalangadu	plates,	S.I.I.	iii.	
12.	 ↑	Vide	his	‘coins	of	Southern	India’	p.	132,	No.	151.	
13.	 ↑	494	of	1925.	
14.	 ↑	 ைவைய	அ த் ள்ள	‘திரி வைன’	என் ம்	சிற் ார்	பழங்காலத்தில்

இவர்	ெபயராற்றான்	அைமக்கப்பட்டெதன் 	 வர்.	
1.	 ↑	இவர்	ெபயரால்	அைமந்த	ஊேர	இன் 	‘ேசர்மாேதவி’	என	வழங் கிற .
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இராசராசன்	பிறந்த	நாள்:	 ந்தரேசாழனாகிய	இரண்டாம்	பராந்தக க் ம்
வானவன்	மாேதவிக் ம்	பிறந்தவன்	இராச	ேகசரி	 தலாம்	இராசராசன்.	இவன்
கி.பி.	985	 ன்	திங்கள்	25-ஆம்	நாள்	அர 	கட் ல்	ஏறினான்,[1]	தஞ்ைச
இராசராேசச்சரத்தில்	‘உைடயார்	இராசராச	ேதவர்	தி ச்சதயத்	தி விழா’	என ம்,
தி ைவயாற் 	உேலாகமாேதவீச்சரத்தில்	‘உைடயார்	திங்கள்	சதய	விழா’	என ம்,
ெசங்கற்பட் த்	தி விடந்ைத	வராகப்	ெப மான்	ேகாவிலில்,	யாண் ேதா ம்
ஆவணித்	திங்கள்	சதயநாள்	ெதாட் ,	‘இராசராசன்	தி விழா’	என	ஏ நாள்
நடந்த 	என ம்,	வ ம்	கல்ெவட் கைள	ேநாக்க,	இவன்	பிறந்த	நாள்	சதயநாள்
என்ப 	ெதரிகிற .	ேசரநாட் த்	தி நந்திக்	கைர	என் ம்	ஊரில்	உள்ள	சிவன்
ேகாவி க் த்	தன்	பிறந்த	நாளாகிய	ஐப்பசி	மாதச்	சதயநாளில்	தி விழா
நடத்தற்காக	‘ ட்டம்’	என் ம்	ஊைர	அளித்தனன்	என்பைத	அங் ள்ள
கல்ெவட் 	அறிவித்தலால்,	இராசராசன்	ஐப்பசித்	திங்கள்	சதயநாளிற்	பிறந்தவன்
என்ப 	ெதளிவாகி .இப்ெப மான்	பிறப்ைபத்	தி வாலங்காட் ச்	ெசப்ேப கள்
அழகாகச்	சிறப்பித் ள்ளன.	

இவன 	சிறப் :விசயாலயற் ப்	பின்	வந்த	ேசாழர்களிற்	ேசாழப்	ேபரரைச	நன்கனம்
அைமத் 	நிைலெபறச்	ெசய்த	ேபரரசன்	இராசராசேன	ஆவன்.	இவன்	உண்டாக்கிய
ேபரர 	ஏறக் ைறய	இரண் 	 ற்றாண் கள்	நிைல ற்றி ந்த 	எனின்,	இவன்
இட்ட	அ ப்பைட	எவ்வள 	உ தி	வாய்ந்ததாக	இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்!
இராசராசன்	தன்	தந்ைதயிடத் ம்	பிற 	சிற்றப்பனிடத் ம்	இ ந் 	அரசியல்
அைமப் கைள	அழ ற	அறிந்தி ந்தான்;	தான்	பட்டம்	ஏற்ற	பிற 	இன்னின்ன
ேவைலகைளச்	ெசய் 	ேசாழப்	ேபரரைச	உண்டாக் தல்	ேவண் ம்	என் 	 ன்னேம
திட்டம்	ெசய்தி ந்தான்;	பட்டம்	ெபற்ற	பின்னர்	அத்திட்டத்ைதச்	ெசவ்வேன
நிைறேவற்றி	ெவற்றி	கண்டவன்.	இவன 	ஆட்சிக்	காலத்திேலேய	இவன்	தன்
ைமந்தனான	இராேசந்திரைனப்	ெப 	வீரனாக்கிவிட்டைம	பாராட்டற்பால .
அதனாலன்ேறா,	அப்ெப மான்	கடற்பைட	ெச த்திக்	கடாரம்	ைகக்ெகாண்டான்!
இராசராசன்	ஆண்ட	காலேம	ேசாழர்	வரலாற்றில்	‘ெபாற்காலம்’	என்னலாம்.	இவன
ஆட்சியில்	ஒவியம்,	சிற்பம்,	நாடகம்,	நடனம்,	இைச,	இலக்கியம்	இன்ன
பிற ம்நன் வளரத்	தைலப்பட்டன,	இவன்	காலத்திற்றான்	ேதவாரத்	தி ைறகள்
நாெடங் ம்	பரவின,	ைசவ	சமய	ெவள்ளம்	நாெடங் ம்	பரந் 	மக்கள்	உள்ளத்ைதக்
ெகாள்ைள	ெகாண்ட .	ேசாழப்	ேபரரைச	உண்டாக்கப்	ெப ம்பைட	திரட் யவன்
இராசராசேன	ஆவன்;	அப்பைட	இவன்	நிைனத்தன	யா ம்	தைடயின்றிச்
ெசய் வந்த 	பாராட்டற்பால .	அரசியல்	அைமப்ைபத்	திடமாக	அைமத்தவ ம்
இராசராசேன	ஆவன்.	நாகரிகம்	மி ந்த	இக்கால	அரசியல்	அைமப்பிற் ம்
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இராசராசன்	அரசியல்	அைமப்பிற் ம்	எள்ளள ம்	ேவ பா ல்ைல.	இராட் ர டர்
பைடெய ப்பால்	 ன் ற்ற	ேசாழநா 	இராசராசன்	காலத்தில்
கி ஷ்ைணயா வைர	பரவிய ;	ேமற்ேக	அரபிக்கடல்	வைர	பரவிய ;	ெதற்ேக
இலங்ைக	வைர	பரவிய 	எனின்	இராசராசன்	ேபார்த்திறைன	என்ெனனப்
கழ்வ !	இப்ெப ேவைலையச்	ெசய்ய	இவ க் 	இ ந்த	சாதனங்கைளவிடப்
ெப ைம	ெபற்ற 	இவன 	தி வேம	என்னல்	மிைகயாேமா?	இவன
தி வம்	கண்டவர்	உள்ளத்ைத	ஆர்க்கத்தக்கதாக	இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்.
இவ ைடய	தி வ ம்	ேகாப்ெப ந்ேதவியின்	தி வ ம்	சிைல	வ வில்
தி விச ர்க்ேகாவிலில்	இ க்கின்றன.	 ங்கக்	 றின்,	இராசராசன்	அரசியலிற்
பண்பட்ட	அறி ைடயவன்;	சிறந்த	ேபார்த்ெதாழிலில்	வல்லவன்;	சிறந்த	சமயப்பற்
உைடயவன்;	ேபரரைச	உண்டாக் ம்	த தி	 ற் ம்	ெபா ந்தப்	ெபற்றவன்	எனலாம்.
ேசாழர்	வரலாற்ைற	இன் 	நாம்	அறிந் 	இன் ற	வழிவ த்தவன்	இப்ேபரறிஞேன
ஆவன்.	எப்ப ?	

ெமய்க்கீர்த்தி	:	‘இச்ேசாழற் 	 ற்பட்ட	பல்லவர்,	பாண் யர்	பட்டயங்க ம்
கல்ெவட் க ம்	பல	கிைடத் ள்ளன.	அவற்றில்	அரசமர 	 றப்பட் க் ம்.
அந்தந்த	அரசன்	சிறப் ச்	சிறிதளேவ	 றப்பட் க் ம்;	 ற் ம்	 றப்பட் ரா :
விளக்கமாக ம்	 றிக்கப்பட் ரா .	இம் ைறையேய	விசயாலயன்	வழி	வந்தவ ம்
பின்பற்றி	வந்தனர்.	ஆனால்,	இராசாசன்	இந்த	 ைறைய	அ ேயா
மாற்றிவிட்டான்;	தன 	ஆட்சியாண் களில்	 ைறேய	நைடெபற்ற	ேபார்ச்
ெசயல்கைள	 ைறேய	ெவளிவந்த	கல்ெவட் களில்	 ைறப்ப 	 றித்
வரலானான்.	சான்றாக	ஒன் 	 ேவாம்:	இராசராசன்	 தலில்	காந்த ர்ச்
சாைலயில்	கலம்	அ த்தான்.	இந்த	ெவற்றிேய	இவன்	கல்ெவட் களில்	 தல்
இடம்	ெபற்ற .	இதன்	பின்னர்ச்	ெசய்த	ேபார்	இரண்டாம்	இடம்ெபற்ற .	இப்ப ேய
ஒன்றன்பின்	ஒன்றாக	 ைறப்ப 	 றிக்கப்	பட்டன.	இங்ஙணம்	இப்ெபரிேயான்
ஒ ங் ெபறக்	 றித்தைவேய	பிற்கால	அரசரா ம்	பின்பற்றப்பட்டன.
அக் றிப் கேள	இன் 	ேசாழர்	வரலாற் க் 	உ ைண	ெசய்கின்றன.	பட்டயம்
அல்ல 	கல்ெவட் க் த்	ெதாடக்கமாக	ஒ 	ெதாடைர	அழகாக	அைமத்தவ ம்
இராசராசேன	ஆவன்.	‘இஃ 	இவன 	பட்டயம்	அல்ல 	கல்ெவட் ’	என் 	எளிதில்
றிவிடத்	தக்கவா 	அத்	ெதாடக்கம்	இ க்கிற .	அ 	‘தி மகள்	ேபால...’

என்பதா ம்.	இவன 	வீரமகனான	இராேசந்திரன்	கல்ெவட் ம்	பட்டய ம்	ேவ
ெதாடக்கம்	உைடயைவ.	இங்ஙனேம	பின்வந்தார்	பட்டயங்க ம்
கல்ெவட் க ம்	ேவ ேவ 	ெதாடக்கம்	ெகாண்டைவ.	இத்தைகய	ஒ ங்
ைறைய	அைமத்த	இப்ேபரரசனின்	அறிவாற்றைல	என்ெனனப்	பாராட் வ !	

ற் ப் ற	நா கள்:	இராசராசன்	பட்டம்	ெபற்ற	காலத்தில்	ேசாழ	அர 	வடக்கில்
ெதாண்ைடநா வைர ம்	ெதற்கில்	பாண் யநாட் 	வட	எல்ைல	வைர ேம	பரவி
இ ந்த .	எனேவ,	வடக்ேக	கீைழச்	சா க்கியர்	ஆட்சி	ெநல் ர்	வைர



பரவியி ந்த ;	ெதற்ேக	பாண் யநா 	தனித் 	இ ந்த ;	ேமற்ேக	ேசர	நா
கங்கநா ,	 ட ,	 ளம்பபா ,	த ைகபா ,	ேமல்	கடற்கைர	நா 	 தலியன
தனித்தனிச்சிற்றர களாக	இ ந்தன.	வடேமற்ேக	இராட் ர டைர	அழித் ப்	 திய
ேபரரைச	இரட்டபா யில்	அைமத்த	ேமைலச்	சா க்கியர்	ஆண் 	வந்தனர்.
இலங்ைகயில்	ஐந்தாம்	மகிந்தன்	ஆண் வந்தான்.	

ேசர	பாண் ய டன்	ேபார்	:	இராசராசன்	பட்டம்	ெபற்ற	ஆண் 	கி.பி.	985,	இவன்
ேசர	நாட் ற்	பைடெய த்த	ஆண் 	கி.பி.989.எனேவ	இவன்	ஏறத்தாழ
நான்காண் கள்,	தன்	பைடையப்	ெப க் வதிற்	ெசலவழித்தான்	எனலாம்.	ேசர
நாட் ன்மீ 	ெசன்ற	பைடக் த்	தைலைம	 ண்டவன்,	பஞ்சவன்மாராயன்	என் ம்
ெபயர்ெகாண்ட	இராேசந்திர	ேசாழேன	ஆவன்.	மைலநா ,	அைடதற் 	அரியதாய்
மைல ம்	கட ம்	 ழ்தரப்	பர ராமனால்	அைமக்கப்பட்டெதன் 	தி வாலங்காட் ச்
ெசப்ேப 	ெசப் கிற .	இம்மைல	நாட் த்	 ைற கப்	பட் னமான	காந்த ர்ச்
சாைலயில்	ேபார்	நடந்த .	அப்ேபாரில்	ேசர ம்	பாண் ய ம்	ேசர்ந் 	ேசாழைர
எதிர்த்தனர்.	பாண் யன்	அமர சங்கன்	என்பவன்;[2]	ேசரன்	பாஸ்கர	ரவிவர்மன்
தி வ 	(கி.பி.	978-1036)	என்பவன்.[3]	ேபாரில்	ேசாழர்பைட	ெவற்றி	ெபற்ற .
இராசராசன 	4ஆம்	ஆண் க்	கல்ெவட் 	‘காந்த ர்ச்	சாைலயில்	கலம்
அ த்த ளி’	எனக்	 றிப்பதால்,[4]	இராசராசன்	காந்த ரில்	இ ந்த	ேசரர்
மரக்கலங்கைள	அழித்தவன்	என்ப 	 லனாகிற .	ஆயி ம்,	கி.பி	993	 தேல
இராசராசன்	கல்ெவட் கள்	ேசர	நாட் ம்	பாண் ய	நாட் ம்	காணக்
கிைடத்தலால்,	இரண் 	நா கைள ம்	ெவன் 	ேசாழர்	ஆட்சிைய	அங்
உண்டாக்கி	அரசியல்	அைமதிைய	நி வ	நான்காண் கள்	ஆகி	இ த்தல்
ேவண் ம்	என்ப 	ெதரிகிற .	ேசர	நாட்ைட	ெவன்ற	இராசராசன்	அந்நாட் ல்,
தான்	பிறந்தநாைளக்	ெகாண்டாட	ஏற்பா 	ெசய்தான்	என்ப 	 ன்னேம
றப்பட்டதன்ேறா?	பஞ்சவன்	மாராயன்	பாண் யைன

ஒடச்ெசய்தான்;	விழிஞம்	என் ம்	 ைற கத்ைதக்
ைகக்ெகாண்டான்.இராசராச க் த்ெதன்ன	பராக்கிரமன்	என் ம்	வி ப்ெபயர்
இ த்தலா ம்,	பாண் 	நாட் ற்	பற்பல	இடத் ம்	இவன்	கல்ெவட் கள்
இ த்தலா ம்,	பாண் ய	மண்டலம்	'இராசராச	மண்டலம்	என	வழங்கப்
ெபற்றைமயா ம்,	இராசராசன்	பாண் ய	நாட்ைட	 வ ம்	ெவன் 	அடக்கி
ஆண்டான்	என்ப 	ெவள்ளிைட	மைலேபால்	விளங் கிறதன்ேறா?	

மைல	நாட் ப்	ேபார்	:	 டமைல	நா 	என்ப 	 ட 	நாடா ம்.
அந்நாட் ல்	உதைக	என்ப 	அரண்	மி ந்த	இடமாக	இ ந்த .	இராசராசன்	தன்

தைனக்	 டமைல	நாட் ற் 	அ ப்பினான்.	அவைனக்	 டமைல	நாட்டரசன்
சிைற	ெசய்தனேனா,	அல்ல 	ெகான்றனேனா	 லப்படவில்ைல.	இராசராசன்
அங் ப்	பைடெய த் ச்	ெசன்றான்,	உதைகைய	அைடய	18	கா கள்
தாண் னான்;	காவல்மி ந்த	உதைகைய	அழித்தான்	 டமைலநாட்ைடக்
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ைகப்பற்றினான்.	இச்ெசயல்	கி.பி.	1008	-	க் ச்	சிறி 	 ன்	நைடெபற்றதா ம்.
இப்ேபாைரப்	பற்றிய	 றிப் கள்	கலிங்கத் ப்	பரணியி ம்	 வர்	உலாவி ம்
காணலாம்.	இப்பைடெய ப்பில்	தைலைம	 ண்ட	தாைனத்தைலவன்	இராேசந்திரன்
ேபா ம்![5]இப்பைடெய ப்பின்ேபா 	 டமைல	நாட்ைட	ஆண்டவன்	மீனிசா
என்பவன்.	ேபார்	நடந்த	இடம்	பனேசாேக	என்ப .	மீனிசா,	ேபாரில்	திறம்பட
நடந் ெகாண்டதால்,	அவன்	வீரத்ைதப்	பாராட் ய	இராசராசன்,	அவ க் ச்
சத்திரிய	சிகாமணி	ெகாங்காள்வான்	என்ற	பட்டம்	 ட் ,	மாளவி	என் ம்	ஊைர
நன்ெகாைடயாகக்	ெகா த்தான்.[6]	

ெகால்லம்,	ேமற்கைர	நா கள்	:	இராேசந்திரன்	பிற 	ெகால்லத்தின்மீ 	ெசன் ,
ெகால்லம்,	ெகால்ல	நா ,	ெகா ங்ேகா ர்	 தலிய	ப திகளில்	இ ந்த
சிற்றரசைர	ெவன் 	ேமைலக்	கடற்கைர	நாட்ைட ம்	ைகப்பற்றி,	எங் ம்
ெப ெவற்றி	பின்ெதாடர	மீண்டான்.	இவ்ெவற்றிகட் ப்	பின்	இராசராசன்	‘கீர்த்தி
பராக்கிரம	ேசாழன்’	என் ம்	வி ப்ெபயர்	ெபற்றான்.	

கங்கபா 	:	கங்கபா 	என்ப 	ைம ரின்	ெப ம்	ப தியா ம்.	தைலநகரம்
தைலக்கா 	என்ப .	இவர்கள்	ேசாழர்	ேபரரைச	எதிர்த் 	நின்றவர்;	பல்லவர்	கால
தேல	பல	 ற்றாண் களாகக்	கங்கபா ைய	ஆண் 	வந்தவர்.	 ளம்பர்	என்பவர்

இவர்கட் 	அடங்கியவர்.	இராசராசன்	ெகாங் 	நாட் லி ந் 	காவிரிையத்
தாண் க்	கங்கபா யில்	 ைழந்தான்;	 தலில்	த ைகபா ையக்
ைகக்ெகாண்டான்;	கங்கபா ைய ம்	ைகப்பற்றினான்.[7]	

ளம்பபா 	:	 ளம்பபா 	என்ப 	ைம ைரச்ேசர்ந்த	 ம் ர்,	சித்தல்	 ர்க்கம்
ேகாட்டங்க ம்,	ெபங்க ர்	ேகாலார்,	ெபல்லாரிக்	ேகாட்டங்க ம்	ேசர்ந்த
நிலப்பரப்பா ம்.	இதைன	ஆண்டவர்	 ளம்பப்	பல்லவர்	என்பவர்.	இவராட்சியில்
ேசலம்,	வட	ஆர்க்கா 	ேகாட்டங்களின்	வடப தி ம்	ேசர்ந்தி ந்த .[8]	இந்நிலப்
ப தி	இராசராசன்	ேபரரசிற்	கலந் விட்ட	பிற ,	 ளம்பப்	பல்லவர்	சிற்றரசராக ம்
ேசாழ	அரசியல்	அ வலாளராக ம்	இ க்கலாயினர்.	ஐயப்பன்	மகனான
கன்னராசன்	என்பவன்	த ைகபா யின்	ஒ 	ப திைய	இராசராசற் 	அடங்கிய
சிற்றரசனாக	இ ந் 	ஆண் 	வந்தான்	:	‘ெநாளம்பாதி	ராசன்’	என்பவன்	இராச
ராசன்	தாைனத்	தைலவனாக	இ ந்தான்.	‘ெநாளம்பாதி	ராசன்	ெசாரைபயன்’
என் ம்	சிற்றரசன்	ஒ வன்	இ ந்தான்.	

ெத ங்க	நா 	:	ெதாண்ைட	நாட் ற் 	வடக்ேக	கீைழச்சா க்கியர்	ஆட்சி
ெநல் ர்	வைர	பரவியி ந்த .	கி ஷ்ைணயா 	 தல்	வடெபண்ைணயா 	வைர
இ ந்த	நா 	சீட் லிநா ,	பாகிநா 	என் 	ெபயர்	ெபற்றி ந்த .	இராசராசன்
கா ையச்	ேசர்ந்த	பரமன்	மழபா யார்	என் ம்	 ம் ச்ேசாழன்	என்ற
ேசைனத்	தைலவைனப்	ெப ம்பைடேயா 	அங் 	அ ப்பினன்.	அத்தைலவன்
பீமன்	என் ம்	அரசைன	ெவன் 	அந்நா கைளச்	ேசாழப்	ேபரரசில்	ேசர்த்தான்
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மந்ைத	மந்ைதயாக	ஆ கைள ம்	பிற	ெபா ள்கைள ம்	ைகக்	ெகாண்
மீண்டான்	என் 	காஞ்சி ரக்	கல்ெவட்ெடான் 	 கிற .[9]	ெநல் ர்க்
ேகாட்டத்ைதச்	ேசர்ந்த	ெரட் 	பாைளயத் க்	கல்ெவட் ல்	இராசராசன 	8ஆம்
ஆட்சி	ஆண்ைடக்	 றிப்பிட் 	அவன 	சிற்றரசன்	அல்ல 	அரசியல்
அ வலாளனான	 ம் 	ைவ ம்ப	மகாராசன்	ஆன	 ைர	அரசன்	என்பவன்
தானம்	ெசய்த	ெசய்தி	 றிப்பிடப்பட் ள்ள .[10]	

கீைழச்	சா க்கிய	நா 	:	இராசராசன்	காலத்தில்	கீைழச்	சா க்கிய	நா
ெப ங் ழப்பத்தில்	இ ந்த .	அந்நா 	கி ஷ்ைண,	ேகாதாவரியா கட்
இைடப்பட்ட .	அந்நாட் 	அரசமரபின ள்	இரண் 	கிைளயினர்	ேதான்றி	ஒ வைர
ஒ வர்	நாட்ைடவிட் 	விரட்ட	 யன்றனர்.நா 	கலகத்திற் 	உட்பட்ட .
சக்திவர்மன்	என்பவன்	ஒ 	கட்சியினன்.	அவைன	மற்ெறா 	கட்சியினர்
நாட்ைடவிட் 	விரட் 	விட்டனர்.	ஏறத்தாழ	27	ஆண் கள்	சக்திவர்மன்	மரபினர்
நாட்ைட	ஆள	இடமின்றித்	தவித்தனர்.	இப்ேபாராட்டம்	கி.பி.	925-லி ந்
நடந் வந்தெதனி ம்,	உச்சநிைல	ெபற்ற 	இராசராசன்	காலத்திேல	ஆ ம்.
சக்திவர்மன்	மரபினர்	அர க் ரிய	 த்த	 யினர்.	இளங் யினர்	நாட்ைடக்
கவர்ந் 	ஆண்டனர்.	சக்திவர்மன்	இராசராசைனச்	சரண்	அைடந்தான்.
ஏறத்தாழக்	கி.பி.	999-இல்	இராசராசன்	ேவங்கி	நாட்ைடக்	ைகப்பற்றிச்
சக்திவர்மைன	அரசனாக்கினன்.	சக்திவர்மன்	ேசாழ க் 	அடங்கிய
சிற்றரசனாக-	ஆனால்	தனி	அரசனாக	இ ந் 	ேவங்கி	நாட்ைட	ஆண் வந்தான்.
இவன்	இளவலான	விமலாதித்த க் 	இராசராசன்	தன்	மகளான	 ந்தவ்ைவைய
மணம்	ெசய் 	ெகா த்தான்.[11]	இவ்விரண் 	ெசயல்களா ம்	கீைழச்
சா க்கிய	நா 	ேசாழப்	ேபரரசின்	சிறந்த	உ ப்பாக	விளங்கிய .	கீைழச்
சா க்கிய	மர 	ேசாழமர டன்	ஒன் பட் விட்ட ;	ேசாழப்	ேபரரசிற் ம்	வடக்கில்
அச்சம்	இல்லாெதாழிந்த .	இராசராசன்	ம மகனான	விமலாதித்தன்
தி ைவயாற்றில்	தம்	மாமியார்	கட் ய	ேகாவி க் த்தானம்	ெசய் ள்ளான்.[12]	

கலிங்கநா 	:	இராசராசன்	தான்	கலிங்கத்ைத	ெவன்றதாகக்	 றி ள்ளான்.
மேகந்திர	மைலயில்	இரண் 	கல்ெவட் கள்[13]	கிைடத்தன.	அவற்றில்,
‘விமலாதித்தன்	என் ம்	 த	நாட் 	அரசைன	இராேசந்திரன்	ெவன்றான்;
ெவன் 	மேகந்திரமைல	உச்சியில்	ெவற்றித் ரண்	ஒன்ைற	நாட் னான்’	என் ம்
ெசய்தி	ெபாறிக்கப்பட் ள்ள .	ஆயின்,	இச்	ெசய்திைய	இராேசந்திரன்	ஆட்சியில்
நடந்ததாக	அவ ைடய	கல்ெவட் கள்	 றவில்ைல.	ஆதலின்,	இப்	பைடெய ப் ம்
ெவற்றி ம்	இராசராசன்	காலத்திற்றான்	நடந்தி த்தல்	ேவண் ம்.	 ரத	நா
என்ப 	மேகந்திர	மைலையத்	தன்	அகத்ேத	ெகாண்ட	கலிங்கநா 	ேபா ம்!
இங் க்	 றிப்பிட்ட	விமலாதித்தன்	சா க்கிய	( ன்	ெசான்ன)	விமலாதித்தன்
எனத்	தவறாகக்	ெகாண் 	வரலா 	எ திேனா ம்	உண் .	

ஈழ	மண்டலம்	:	கி.பி.	993-இல்	ெவளிவந்த	கல்ெவட் களிேலேய	இராசராசன்	ஈழ
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மண்டலத்ைத	ெவன்றைம	 றிப்பிடப்பட் ள்ள .	“இராமன்	 ரங் களின்
ைணையக்	ெகாண் 	பாலம்	கட் 	அ ம்பா பட் 	இராவணைனக்	ெகான்றான்.

ஆயின்,	இராசராசன்	பாலம்	கட்டாமேல	பைடகைளக்	கப்பல்	 லமாகக்
ெகாண் ெசன் 	இலங்ைக	இைறவைன	எரிக் 	இைரயாக்கினான்.	இதனால்
இவன்	இராமனி ம்	சிறந்தவேன	ஆவன்”	என் 	தி வலாங்காட் ப்பட்டயம்
பகர்கின்ற .	இராசராசன்	காலத்தில்	இலங்ைகயில்	 ழப்பம்	மி தியாக
இ ந்த .	இலங்ைக	அரசனான	ஐந்தாம்	மகிந்தன்	ெதன்கிழக்கில்	இ ந்த	மைல
அரைண ைடய	‘ேராஹணம்’	என் ம்	இடத்திற் ச்	ெசன் 	விட்டான்.
அச்சந்தர்ப்பத்தில்	இராசராசன்	வட	இலங்ைகையக்	ைகப்பற்றி,
அதற் [14]	 ம் ச்	ேசாழ	மண்டலம்	என் ம்	ெபயரிட்டான்.	

இப்பைடெய ப்பினால்	அ ராத ரம்	அழி ற்ற .	ெபாலந வா	ேசாழர்	தைலநகரம்
ஆன ;	அ 	‘ஜனநாத	மங்கலம்’	என் 	ெபயர்	ெபற்ற ;	இராசராசன்	அத்தைல
நகரில்	சிவன்	ேகாவில்	ஒன்ைறக்	கட் னான்.	இக்ேகாவில்	 ைத,	ெசங்கல்
தலியன	ெகாண் 	அ த்தமாக ம்	அழகாக ம்	கட்டப்பட்ட .	 ற்றி ம்

மதிைல ைடய	ேகாநகரத்தில்	இக்ேகாவில்	அழ ற	அைமந் ள்ள .	இஃ
இன் ம்	தன்	எழில்	 ன்றா 	இ த்தல்	வியப் க் ரிய .[15]	தாழி	 மரன்
என் ம்	ேசாழ	அரசியற்	பணியாளன்	ஒ வன்	மாேதாட்டத்தில்	(இராசராச
ரத்தில்),	அழகிய	ேகாவில்	ஒன்ைறக்	கட் 	‘இராசரா	ேசச்சரம்’	எனப்	ெபயரிட்டான்;
அதற் ப்	பல	தானங்கள்	ெசய் ள்ளான்.[16]	இராசராசன்	தான்
தஞ்சா ரிற்கட் ய	ெபரிய	ேகாவி க் 	ஈழத்திலி ந் 	பண ம்	இ ப்ைபப்	பா ம்
அ ப்ப	ஏற்பா 	ெசய்தி ந்தான்.[17]	

ேமைலச்	சா க்கியர்	:	இரட்டபா 	என்ப 	இராட் ர டர்	அரசாண்ட	நிலப்ப தி.
இ ேவ	பல்லவர்	காலத்தில்	ேமைலச்சா க்கியர்	ஆண்ட	நா .	கி.பி.	975-இல்
இரட்டைர	வலிெதாைலத் 	மீட் ம்	ேமைலச்	சா க்கியர்	தம்	பண்ைடப்	ேபரரைச
நிைலநி த்தினர்.	அவ ள்	 தல்வன்	இரண்டாம்	ைதலபன்	எனப்பட்ட
ஆகவமல்லன்	ஆவன்.	இப்ேபரரசன்	கி.பி.	992-இல்	இராசராசைன	ெவன்றதாகக்
கல்ெவட் 	ஒன்றில்	 றிக்ெகாண்டான்.[18]	ஆனால்,	இைதப்	பற்றி	விளக்கம்
இ கா ம்	கிைடத்தில .	கி.பி.	992-க் ம்	பிற 	அரசனான	சத்தியாஸ்ரயன்
இராசராச டன்	ேபாரிட்டான்	ேபா ம்	இராசராசன்	சத்யாஸ்ரய டன்	ேபாரிட்
அவன 	ெசல்வத்ைதத்	தஞ்ைசப்	ெபரிய	ேகாவில்	கட்டச்	ெசலவழித்தான்	என்
கல்ெவட் கள்	 றிக்கின்றன.[19]	“சத்யாஸ்ரயன்	ேபார்க்களத்திலி ந்
றங்காட் ஓ விட்டான்.	அவன்	‘கஷ்டாஸ்ரயன்’	ஆனான்’	என் 	தி வாலங்காட் ப்
பட்டயம்	பகர்கின்ற .	சத்யாஸ்ரய ைடய	தார்வார்	(ெஹாட் ர்)	கல்ெவட் ,
(கி.பி.1005)	“ேசாழர்	மர க்கணியான	இராசராச	நித்தியவிேநாதன 	மகனான
ேசாழ	இராேசந்திர	வித்யாதரன்	ேதா ார்	(பீசப் ர்க்	ேகாட்டத்தில்	உள்ள )	வைர
வந்தான்;	அவன்	9	லக்கம்	 ப் க டன்	வந்தான்;	நா 	 வைத ம்
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ெகாள்ைள	அ த்தான்;	ெபண்கள்	 ழந்ைதகள்	 தலியவர்கைளக்	ெகான்றான்.
தமிழைர	ஒழிக் ம்	சத்யாஸ்ரயன்	இராேசந்திரைனப்	 றங்காட் 	ஒடச்ெசய்தான்”
என் 	 கிற .[20]	

இக் றிப் களால்,	 தலில்	சத்யாஸ்ரயன்	ேதாற்றனன்	என்ப ம்,	பிற 	ேசாழர்
அந்நாட்ைட	ஆள	 யாமல்	தி ம்பிவிட்டனர்	என்ப ம்	சத்யாஸ்ரயன்	பைடவலி
மிக்கவன்	என்ப ம்	ெதரிகின்றன.	இ கா ம்	 றிவந்த	ெசய்திகளால்,
இராசராசன்	வடக்ேக	கி ஷ்ைணயா 	 தல்,	வடேமற்ேக	 ங்கபத்திைரயா
தல்	ெதற்ேக	 மரி ைன	வைர,	கிழக்கி ம்	ேமற்கி ம்	கடைல	எல்ைலகளாகக்

ெகாண்டெதன்இந்தியா	 வைத ம்	பி த் 	ஆண்டவன்	என்ப 	நன்
விளங் மன்ேறா?	இவற் 	 ன்	இங்ஙனம்	ேசாழப்	ேபரரைச	உண்டாக்கிேனார்
ஒ வ ம்	இலர்	இலர்!	இராசராசன்	கங்கபா ,	ேவங்கி	மண்டலம்	இரண் ற் ம்	தன்
மகனான	ேபராற்றல்	பைடத்த	இராேசந்திரைனேய	மகா	தண்டநாயகனாக
ைவத்தி ந்தான்.	இங்ஙனம்ெசய் ைவத்த	பா காவலால்,	ேமைலச்	சா க்கியர்
ேசாழநாட் ன்	மீ 	பைடெய க்கக்	 டவில்ைல.	ேம ம்,	ேமைல	சா க்கியர்
வடக்ேக	பரமாரர்	என் ம்	மா வநாட் 	அரசரால்	அ க்க 	 ன்பத்திற்
உள்ளாயினர்.	வடக்ேக	பரமாரரா ம்	ெதற்ேக	ேசாழரா ம்	சா க்கியர்	அைடந்த
இன்னல்கள்	பலவா ம்.	

பழந்தி 	பன்னிராயிரம்:	இராசராசன்	அைலகடல்	ந விற்	பலகலம்	ெச த்தி,
ந்நீர்ப்	பழந்தீ 	பன்னிராயிர ம்[21]	ைகப்பற்றினன்.	இங்ஙனம்	ெசன்ற	இடம்

எல்லாம்	ெவற்றிச்	சிறப்ெபய்திய	இராசராசன்	சயங்ெகாண்ட	ேசாழன்	எனப்பட்டான்.
அ தல்	ெதாண்ைட	மண்டலம்	‘சயங்ெகாண்ட	ேசாழ	மண்டலம்’	எனப்பட்ட .
இராசராசன்	உய்யக்	ெகாண்டான்	மைல	(தி க்கற் )	நாயனார்க் ப்	ெபாற்பட்டம்
ஒன்ைற	அளித்தனன்.	அதன்	ெபயர்	'சயங்ெகாண்டேசாழன்’	என்ப [22].
கங்ைகெகாண்ட	ேசாழ ரத்திற் 	அ கில்	உள்ள	ஊ ம்	‘சயங்ெகாண்ட	ேசாழ ரம்’
எனப்பட்ட .	

சிற்றரசர்	:	ப ேவட்டைரயர்	கந்தன்	மறவன்	என்பவன்	ஒ 	சிற்றரசன்.
இப்ப ேவட்டைரயர்	கீழ்ப்	ப ர்.	ேமலப்ப ர்கைள	ஆண் வந்தவர்.	இவர்
மரபிற்றான்	 தற்பராந்தகன்	ெபண்	எ த்தான்.	அ தல்	இம்மரபினர்
ேசாழர்க் ப்	ெபண்	ெகா க் ம்	உரிைமெபற்றி ந்தனர்.	இவர்கள்
இராசராச க் க்	கீழ்த்	தம்மாட்சி	நடத்திேனார்	ஆவர்.[23]	கந்தன்	மறவன்
ேமலப்ப ரில்	தி த்ேதாட்டம்	உைடயார்க் க்	ேகாவில்	கட் னவன்;	நந்தி	 ரத்தில்
இ ந்த	வரி ைறையத்	தன்	ஊரி ம்	ஏற்ப த்தியவன்.[24]	வட	ஆர்க்கா
ேகாட்டத்தில்	இலாடராயர்	என் ம்	சிற்றரச	மரபினர்	ஆண் வந்தனர்.	இவர்கள்
பஞ்சபாண்டவர்	மைல	என் ம்	இடத்தில்	ஆட்சி	 ரிந்ேதார்	ஆவர்.	இவ ள்
உைடயார்	இலாடராயர்	 கழ்விப்பவர்	கண்டன்	ஒ வன்.	அவன்	மகன்	உைடயார்
வீரேசாழர்	என்பவன்	ஒ வன்.	இவேன	இராசராசன்	காலத்தவன்;	தன்	மைனவி
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ேவண் ேகா க் 	இணங்க	ஒ 	சமணப்	பள்ளிக் த்	தானம்	ெசய்தவன்.
[25]	கடப்ைபக்	ேகாட்டத்தில்	மகாராசப்	பா ைய	ஆண் 	வந்த	 க்கைர	என் ம்
ெபய ைடய	ைவ ம்பராயன்	மகன்	நன்னமராயர்	என்பவன்	தி வல்லம்
(வடஆர்க்கா )	ேகாவி க் த்	தானம்	ெசய் ள்ளான்[26].கி.பி.	993-இல்	 ம்
ைவ ம்ப	மகாராசன்	என்பவன்		ெரட் பாைனயம்	ேகாவி க் த்	தானம்
ெசய்தான்.	ச க்கிவீமன்	என்பவன்	ஒ 	சிற்றரசன்.	அவன்	மைனவி	‘விமயன்
வம்பைவ’	தி ைவயாற் க்	ேகாவிலில்	விளக் ைவக்கப்	ெபா ள்	உதவி	ெசய்தாள்.
அச்	சிற்றரசன்	எந்தப்	ப திைய	ஆண்டவன்	என்ப
விளங்கவில்ைல[27]	இங்ஙனம்	சிற்றரசர்	பலர்	ேசாழர்	ேபரரசில்	இ ந்தனர்.	மறவன்
நரசிம்மவர்மன்	என் ம்	பாண	அரசன்	ெதன்	ஆர்க்கா 	ேகாட்டத்தில்	‘சம்ைப’
என் மிடத்த கில்	இ ந்தவன்	ஆவன்.	இவன்	அந்த	இடத்தில்	ஓர்	ஏரிைய
ெவட் வித்தான்.[28]	

அரசியல்	அ வலாளர்	:	கல்ெவட் களிற்	கண்ட	 றிப்பிடத்தக்க	அரசியல்
அ வலாளர்	இவராவர்	-	மகா	தண்ட	நாயகன்	பிஞ்சவன்	மாராயன்	என்பவன்
இராசராசன்	மகனான	இராேசந்திரன்	என்பர்	ஆராய்ச்சியாளர்.	ேவ 	சிலர்	அவன்
இராேசந்திரன்	அல்லன்	என்பர்.	உத்தம	ேசாழன்	(ம ராந்தகன்)	மகனான
கண்டராதித்தன்[29]	நா 	 வ ம்	 ற்றிக்	ேகாவிற்	பணிகைளப்	பார்ைவ
யிட் வந்த	ேபரதிகாரி	ஆவன்.	இவேன	தி விைசப்பாப்	பா ய	கண்டராதித்தர்
என் 	சிலர்	தவறாகக்	ெகாண்டனர்.	பரமன்மழபா யார்	என் ம்	 ம் ச்	ேசாழன்
சீட் லி	நா ,	பாகிநா 	என்பவற்ைற	ெவன்ற	தாைனத்	தைலவன்	ஆவன்.
ேசனாதிபதி	ஸ்ரீ	கி ஷ்ணன்	இராமன்	என்பவன்	ஒ வன்.	இவன்	அமண் ையச்
ேசர்ந்தவன்.	இவன்	ெபரிய	ேகாவிலில்	தி ச் ற்றாைலைய ம்	மண்டபத்ைத ம்
கட் யவன்	ஆவன்[30].	ேசனாதிபதி	 ரவன்	உலகளந்தான்	என்பவன்	ஒ வன்.
இவன்	‘இராசராச	மகாராசன்’	எனப்பட்டான்.	இவன்	ேசாழப்	ேபரர 	 வ ம்
அளந் 	வரிவிதிக்கப்	ெபா ப்	பாளியாக்	இ ந்த	ெப ம்	அரசியல்	அறிஞன்
ஆவன்[31],	உலகளவித்த	தி வ கள்	சாத்தன்	என்பவன்	ஒ வன்.	இவ ம்
ேமற்ெசான்ன	பணியில்	ஈ பட் ந்தனன்[32].	ஈராயிரவன்	பல்லவைரயன்	-
ம் ச்	ேசாழன்	என்பவன்	அரசியல்	வ வாையக்	கவனித்த	ெப ந்தரக்காரன்

ஆவன்[33],	ேகாலாைர	ஆண்ட	கங்கர்	மரபினனான	தி ைவயன்	சங்கரேதவன்
என்பவன்	ஒர்	உயர்தர	அ வலாளனாக	இ ந்தான்.	அவன்	தன்	தந்ைத	ெபயரால்
தி வல்லத்தில்	‘தி ைவய	ஈச்சரம்’	என் ம்	ேகாவிைலக்	கட் னான்[34].	இவ ள்
கி ஷ்ணன்	இராமன்,	ஈராயிரவன்,	ப த்திக் ைடயான்	ேவளான்	உத்தம	ேசாழன்,
ம ராந்தக	 ேவந்த	ேவளான்	என்பவர்	அைமச்சராக	இ ந்தனர்	என்பர்[35].
‘அதிகாரி	இராேசந்திர	சிங்க	 ேவந்த	ேவளார்’,	‘அதிகாரி	காஞ்சி	வாயி ைடயார்
உதயதிவாகரன்	தில்ைலயாளியாரான	இராசராச	 ேவந்த	ேவளார்’	 தலிேயார்
உடன்	 ட்டத் 	அதிகாரிகளாக	இ ந்தனர்[36].	அரசியல்	அ வைலக்	கவனிக்க
ஆ ரன்	அரவைணயனான	பராக்கிரம	ேசாழ	 ேவந்த	ேவளான்.	தத்தன்
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ேசந்தனான	ெசம்பியன்	 ேவந்த	ேவளான்,	அ ங் ன்றம்	உைடயான்	ெபாற்காரி,
மீனவன்	 ேவந்த	ேவளான்	 தலிேயார்	இ ந்தனர்	என் 	ஆைனமங்கலச்
ெசப்ேப 	ெசப் கிற [37].	வரிையக்	கணக்கில்	பதி 	ெசய் ம்	வரியிலார்,
‘வரிைய	இன்னவா 	ெசலவி க’	எனப்பா பா 	ெசய் ம்	வரிக் க்	 ெசய்வார்,
காரியக்	 றிப்ெப ம்	பட்ேடாைலப்	ெப மான்,	வந்த	ஒைலகைளப்	பார்ைவயிட்
விைட	வைர ம்	விைட	அதிகாரி,	நாட்ைட	வைகப்ப த் ேவார்,	நாட்ைடக்
கண்காணிப்பவர்,	நாட்ைடச்	 ற்றிப்பார்த் 	நன்ைமதீைமகைள	ஆராய்பவர்,
நீதிமன்றத்தார்,	நாணய		அதிகாரிகள்	 தலிய	பல	திறப்பட்ட	அரசியல்
அ வலாளர்	இராசராசன்	ஆட்சியில்	இடம்ெபற் 	இ ந்தனர்	என்ப 	எண்ணிறந்த
கல்ெவட் களால்	அறியக்கிடத்தல்	காண்க.	‘ேசாழர்	அரசியல்’	என் ம்	ப தியில்
விரி 	காண்க.	பாண் ய	நாட் ப்	பைழய	வட்ெட த் க்	கல்ெவட் கள்
இராசராசன்	காலத்தில்	 திய	தமிழில்	மாற்றி	எ தப்பட்டன	என்ப 	இங் க்
றிப்பிடத்தக்க	ெசய்தியா ம்.[38]	

இராசராசன்	அரசியல்	இன்ைறய	நாகரிக	அரசியல்	ேபான்ற .	இவன்	நா
வ ம்	அளப்பித்தான்;	இைறயிலி	நிலங்கைளப்	பிரித்தான்	பிற	நிலங்கட் த்

தரம்	வாரியாக	வரிவிதிக்க	ஏற்பா 	ெசய்தான்;	வரிைய	வ லிக்கப்	பல
அதிகாரிகைள	ஏற்ப த்தினான்;	எல்லா	வைக	வரிக ம்	கவனிக்க	உயர்தர
அ வலாளர்	 ைவ	ைவத்தான்.	தனித்தனி	மண்டல	காரியங்கைளக்
கவனிக் ம்	தனித்தனி	அ வலாளர்	ஒ பால்,	எல்லா	மண்டலங்கைளக்
கவனிக்கப்	ேபர வலாளர்	ஒ பால்	ஆக,	அரசியல்	அைமப் 	வியத்த 	வண்ணம்
அைமந்தி ந்த .	ஊர்	அைவகள்	ஊராட்சிையக்	 ைறவற	நடத்தின.	ஒவ்ெவா
மண்டலத் ம்	திறம்பட்ட	பைடகள்	நி த்தப்பட்டன;	எல்ைலப்	 றங்களில்
காவற்பைடகள்	இ ந்தன.	 கழ்ெபற்ற	கப்பற்	பைட	இைணயின்றி	இலங்கிய .

ங்கக்	 றின்,	ெதன்	இந்தியாவில்	ேபரரைச	ஏற்ப த்திய	ேபரரசர்களில்
இராசராசேன	சிறந்தவன்	என்னல்	மிைகயாகா .	

சமயக்ெகாள்ைக	:	இராசராசன்	சிறந்த	சிவ	பக்தன்.	இவன்	கட் ய	ெபரிய
ேகாவிேல	இதற் ப்	ேபாதிய	சான்றா ம்.	எனி ம்,	இவன்,	இந்தியப்	ேபரரைசப்
ேபாலேவ	தன்ெப நாட் ல்	இ ந்த	எல்லாச்	சமயங்கைள ம்	சமமாகேவ	மதித்
நடந்தவன்.	ெபரிய	ேகாவிற்கவர்களில்	உள்ள	சிற்பங்கள்,	ைம ரில்	இவன்	கட் ய
விஷ் 	ேகாவில்க ம்,	விஷ் 	ேகாவில்கட் 	இவன்	ெசய் ள்ள	தானங்க ம்
இவன 	சமரசப்பட்ட	மனப்ேபாக்ைக	விளக் வதா ம்.	நாகப்பட் னத்தில்	 த்த
விகாரம்	கட்டப்	ெபா ள்	உதவி	 ரிந்த	உத்தமன்	இவன்	இவன 	ஆட்சியில்	இ ந்த
சிற்றரசர்	சிலர்,	சமணர்	ேகாவில்கட் த்	த மம்	ெசய் ள்ளனர்	என்பைத ம்
ேநாக்க,	இப்ேபரரசன்,	தன்	சிற்றரசைர ம்	 கைள ம்	தத்தம
வி ப்பத் க்கிையந்த	சமயத்ைதப்	பின்பற்ற	உரிைம	அளித்தி ந்தனன்	என்ப
நன் 	 லனாகின்ற .	இவன 	ஆட்சிக்	காலத்திற்றான்	பாடல்	ெபற்ற	பல
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ேகாவில்கள்	கற்றளிகளாக	மாறின,	 திய	பல	சிவன்	ேகாவில்கள்	கட்டப்பட்டன.	பல
ேகாவில்கள்	பலரால்	ஆதரிக்கப்ெபற்றன.	ேகாவிற்	பணிகள்	வியத்த 	 ைறயிற்
ெப கின.	அவற்றின்	விவரெமல்லாம்	‘ேசாழர்	ேகாவிற்	பணிகள்’	என் ம்	ப தியிற்
பரக்கக்	காண்க.	
ெபரிய	ேகாவில்	:	ேசாழ	மன்னர 	ஆட்சிக் ப்	ெபரிய	அறி றியாக ம்	சிறப்பாகத்
தமிழகத்தின்	கைல	அறிைவ	உணர்த்தவல்லதாக ம்	இ ப்ப 	தஞ்ைசப்	ெபரிய
ேகாவிேல	ஆ ம்.	இத்தைகய	 திய	அைமப் ைடய	ேகாவிைல	 தன்	 தல்	கட்

த்தவன்	இராசராச	ேசாழேன	ஆவன்.	இக்ேகாவில்	ேகா ரம்	சிறிய .
உள்ளைறமீ 	கட்டப்பட் ள்ள	 பி	ெபரிய .	ேகாவிலின்	அள ,	அைமப்
தலியன	ெபா த்தமாக	அைமந் ள்ளன.	இக்ேகாயிலின்	ெபயர்	இராச

ராேசச்சரம்	என்ப .	எனேவ,	இவன்	ெபயர்	இராசராசன்	என்ப ம்	ெபற்ேறாம்.
இவன்	கி.பி.	1004-இல்	தில்ைலச்	சிற்றம்பலத்திற் 	நிபந்தங்கள்	பல	இயற்றி
வழிபட்டதன்	பயனாகத்	தில்ைலவாழ்	அந்தணரால்	‘இராசராசன்’	என்ப
வழங்கப்பட்டதா ம்.	இப்ெபயர்	இவன 	19-ஆம்	ஆண் க்	கல்ெவட் ற்
காணப்ப கிற .	எனேவ,	இக்ேகாவில்	கி.பி.	1005-இல்	ெதாடங்கப்ெபற்ற
என் 	ேகாடல்	ெபா ந் ம்.	இராசரா ைடய	23ஆம்	ஆண் 	 தல்	29-ஆம்
ஆண் வைர	இக்ேகாவி க் 	ேவண் ய	நிபந்தங்கள்	பல	ெகா க்கப்பட்டன.
ஆதலின்,	இப்ெபரிய	ேகாவில்	இவன 	20-ஆம்	ஆண் 	 தல்	23	வைர
கட்டப்பட்டதாகலாம்;	அஃதாவ 	இக்ேகாவில்	கட் 	 க்க	ஏறத்தாழ	4
ஆண் கள்	ஆகியி க்கலாம்.	“யாண் 	இ பத்ைதந்தாவ 	நாள்	275-இல்
உைடயார்	ஸ்ரீ	இராசராச	ேதவர்	ஸ்ரீ	ராேசச் ர ைடயார்,	ஸ்ரீ	விமானத் ச்
ெசம்பின்	 பித்	தறியில்	ைவக்கக்	ெகா த்த	ெசப் க்	 டம்	ஒன் .	நிைற	3083
பலத்தில்	 க்கின	தக 	பலெபான்	ஆடவல்லான்	என் ம்	கல்லால்	நிைற	2926
கழஞ் ”	என்ற	கல்ெவட் ப்	ப தியால்,	இராசராசன்	25ஆம்	ஆண் ற்றான்
தி ப்பணி	 ற் க்	 ம்பாபிேடகம்	 ற்றெதனக்	 றலாம்.	

ேகாவில்	அைமப் 	:	இக்ேகாவில்	சிவகங்ைகச்	சி 	ேகாட்ைடக் ள்	உள்ள .
தற்ேகா ரம்	கடந்த ம்	இராச	ராசன்	கட் ய	மற்ேறார்	அகன்ற	ேகா ரம்	உண் .

உள்	 ைழந்த ம்,	க ங்கல்,	ெசங்கற்களால்	பரப்பப்	ெபற்ற	 மார்	500	அ
நீள ள்ள	250	அ 	அகல ம்	உள்ள	ஒ 	பரந்த	ேபார்ைவேபான்ற	ெவளி ன்
ேமைட	இ க்கின்ற .	அதன்	மீ 	ஒேர	கல்லாலான	நந்தி ம்	அதைனப்
பா காக்கக்	கட் ய	நாயக்கர்	மண்டப ம்	உள்ளன.	எதிரில்	இைறவன்	ேகாவில்
விமான ம்	அ த் 	அம்மன்	தி க்ேகாவி ம்	உள.	உட்ேகாயில்	இைறயைற,
அர்த்த	மண்டபம்,	மகா	மண்டபம்,	தியாகராசர்	சந்நிதி ள்ள	தாபன	மண்டபம்,
நர்த்தன	மண்டபம்,	வாத்திய	மண்டபம்	என்ற	ஆ 	ப திகைள	உைடய .
ேகாவிலி ள்ள	ஏ 	வாயில்களி ம்	7	மீ	உயர ம்	3	மீ.	அகல ம்	உள்ள	14
வாயிற்காவலர்	சிைலகள்	உள.	



தற்	ேகா ரவாயில்,	‘ேகரளாந்தகன்	தி வாயில்’	என்ப :	மற்ற 	‘இராசராசன்
தி வாசல்’	என்ப ;	ேகாவில்	உள்வாயில்	'தி 	அ க்கன்	தி வாசல்
என்ப .	விமானத்தின்	ெதற்கி ம்	வடக்கி ம்	வாயில்கள்	உள்ளன,	அைவ
ப கைள	உைடய .	ெதற் வாசல்	விக்கிரமன்	தி வாசல்	எனப்ப ம்.	(இப்ெபயர்
விக்கிரம	ேசாழன்	ெபயரால்	பிற்காலத்தில்	வழங்கப்	ெபற்ற 	ேபா ம்)
இவ்வாயிலின்	கீழ்ப்பாகத் த்	தி மகள்	வ வ ம்	வடக் 	வாயிலின்	கீழ்ப்பாகத்
நாமகள்	வ வ ம்	வனப் றத்	திகழ்கின்றன.	தி 	அ க்கன்	தி வாயில்
இ ற ம்	அைமந்த	ப களாேலேய	 ன்னாளில்	சந்நிதிைய	அைடவ 	வழக்கம்.
இப்ப கேள	ேகாவில்	எ ப்பித்த	ேபா 	உடன்	உண்டானைவ.	இக்காரணம்
ெகாண் ம்	நிலப்	பரப் க் ேமல்	உயர்ந்த	ேமைடயில்	நி வப்	ெபற்ற
தன்ைமயினா ம்	இக்ேகாவில்	மாடக்ேகாவில்	என்பதற்ேகற்ற	இலக்கணம்
ெபற்றெதன்னலாம்.	தி 	அ க்கன்	தி வாயி க் 	எதிேர	இப்ேபா ள்ள	ேநரான
ப கள்	பிற்காலத்தில்	சரேபாசி	மன்னன்	காலத்தன	ஆகலாம்.	ேகாவிலின்	நீட்டள
265	மீ)	 க்கள 	132.மீ[39].	
சிவலிங்கம்	:	உள்ளைறயில்	உள்ள	சிவலிங்கம்	மிகப்	ெபரிய .	அதற்
ஆதிைசவைரக்	ெகாண் 	ம ந் 	சாத்திப்	பந்தனம்	ெசய்வித்தெபா ,
ஆ ைடயார்	வ வம்	ெபரியதாதலின்,	ம ந் 	இளகிப்	பந்தனமாகவில்ைல.
இராசராசன்	மனம்	கவன்றான்.	அக்கவைலைய	நீக்கக்	க ர்த்	ேதவர்	என் ம்
ைசவ னிவர்	எ ந்த ளிச்	சிவலிங்கத்ைத	ஆ ைடயா டன்	ேசர்த் ச்
ெசவ்வேன	நி த்திப்	பந்தனம்	ெசய்வித்தார்	என் 	க ர்ப்	 ராணம்	 கிற .
இக்	க ரார்	தஞ்ைச	இராசராேசந்திரன்	மீ 	பதிகம்	பா ள்ளார்.	அப்பதிகம்
ஒன்பதாம்	தி ைறயில்	இடம்	ெபற் ள்ள .	

இப்ெபரியார்	இக்ேகாவிலிற்றாேன	சமாதி	ஆயினர்.	இராசராேசச்சரத் 	ேமைலத்
தி ச் ற்றில்	கிழக் 	ேநாக்கிய	ேமைட	ஒன் 	இ க்கிற .	அதன்
அ கில்	ேவப்பமர ம்	வில்வமர ம்	நிற்கின்றன.	பிற்காலத்தார்	அம்ேமைடயிற்	சி
ேகாவில்	எ த் ,	ேயாகியார 	உ வச்சிைல	ஒன்ைற	அைமத்தனர்.	இன் ம்
இக்ேகாவில்	பலர்	ெதா ம்	இடமாக	இ ந் 	வ கிற .	

ேகா ர	வாயில்கள்	:	இப்ெபரிய	ேகாவிலில்	பண்ைடக்	கால	வழக் ப்ப ேய
ன் வாயில்கள்	உண் .பண்ைடக்	ேகாவில்	வாயில்கள்	 ன் ம்	 ைறேய

ேதாரண	வாயில்,	தி மாளிைக	வாயில்,	தி 	அ க்கன்	வாயில்	எனப்பட்டன
என் 	ெபரிய	 ராணம்	 ம்.	ஆனால்,	இராசராசன்	அவற் க் 	 ைறேய
ேகரளாந்தகன்,	இராசராசன்,	அ க்கன்	எனப்	ெபயரிட்டான்.	

விமானம்-தளம்- பிக் டம்	:	ேகாவில்	விமானம்	75	மீ	உயர ைடய ;	அ 	ப த்
னி	சி த்த	அைமப் ைடய .	இதன்	உச்சியில்	ேபாடப்பட் ள்ள	தளம்	ஒேர

க ங்கல்	ஆ ம்.	இதன்	நிைற	80	டன்[40].	விமானத்தின்	ேமல்	 பித்தறியில்
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ைவக்கப்பட் ள்ள	ெசப் க் டம்	நிைற	3083	பலம்	ஆ ம்.	அதன்ேமல்	ேபார்த் ள்ள
ெபாற்றக 	2926.5	கழஞ் 	நிைற ள்ள .	

இராச	ராேசச்சரத் 	விமானம்	‘தக்கண	ேம ’	எனப்ப ம்.	வராகமிஹிரர்	இயற்றிய
பி கத்	சம்ஹிைதயில்	 றப்பட் ள்ள	ேம 	மந்தரம்,	கயிலாயம்,	 ஞ்சரம்,	ரிஷபம்,
சிம்மம்	 தலிய	20	வைகப்பட்ட	விமானங்க ள்	இ 	ேம 	அைமப் ைடய ;
ெதன்னாட் ல்	இ ப்ப ;	ஆதலின்	‘தக்கன	ேம ’	எனப்பட்ட .	இைறவன்	ெபயர்
விடங்கர்	என்ப ,	‘உளியாற்	ெசய்யப்படாதவர்’	என்ப 	ெபா ள்.	விமானம்
ச ரமான ;	13	ேகா ரமா கள்	ெகாண்ட .	விமான	தளக்கல்	நிைற	80	டன்.	இ
தஞ்ைசக் 	20	கி.மீ.	ெதாைலவி ள்ள	சாரப்பள்ளம்	என்ற	சிற் ாரிலி ந் 	‘சாரம்’
ேபாட் 	இவ் ச்சிக் 	ஏற்றப்பட்டதாம்.	ச ரக்கல்லின்	நான்
ைலகளி ம்	 ைறேய	இரண் 	நந்திகள்	உள்ளன.	அைவ	தனித்தனி	2மீ.

நீள ம்	2	மீ.	அகல ம்	ெகாண்டைவ.	

தி ச் ற் 	மாளிைக	:	இதன்	ெப ம்ப தி	எ த்தவன்	ேசனாதிபதி	கி ஷ்ணன்
இராமனான	 ம் 	ேசாழப்	பிரமராயன்	ஆவன்.	இவன்	இராசராசன்
ஆைணப்ப ேய	இதைனச்	ெசய் 	 த்தான்[41].	தி ச் ற்றாைலயில்	எட் ப்
றத்தி ம்	திக் ப்பாலர்	எண்மர்க் ம்	ேகாவில்கள்	சைமக்கப்பட்டன.	அவற் ள்
கல்லில்	ெச க்கிய	திைச	காப்பாளர்	அழைகக்	கண் 	களிக்கலாம்.	ஒவ்ெவா
ேகாவி க் ம்	ெபான்	தக 	 க்கின.	ெசப் க்	 டங்கள்	இராசரானின்

க்களான	ஈசான	சிவபண் தர்	ெகா த்தனர்[42].	ஆயின்,	இன் 	இ ப்பைவ
கற்கலசங்கேள	ஆ ம்.	இன் ள்ள	பிள்ைளயார்	ேகாவில்	மராட் ய	மன்னர்
கட் யதா ம்.	 கர்	ேகாவி ம்	பிற்காலத்தேத	ஆ ம்.	தி ச் ற்றில்	சண்ேடசர்
ஒ வர்க்ேக	ேகாவில்	எ த்தல்	பண்ைட	மரபா ம்.	அவேர	ேகாவில்
கண்காணிப்பாளர்	என்ப 	 ன்ேனார்	ெகாள்ைக.	அதனால்	ேகாவிற்ெசயல்கள்
யா ம்	அவர்	ெபயரால்	நைடெபற் 	வந்தன.	இம் ைறேய	இராசராேசச்சரத் ம்
காணப்பட்ட .	இன் ம்	ேகாவி க் ச்	ெசன் 	மீள்பவர்	சண்ேடசர்	ேகாவிைல
அைடந் ,	‘சிவெசாத் களில்	ஒன்ைற ம்	ெகாண் 	ெசல்ேவாமில்ைல;	எம்
கரங்கைளப்	பார்த்த ம்’	என்பார்	ேபாலத்	தம்	ைகேயா 	ைகையத்	தட் க்
காட் ச்	ெசல் ம்	வழக் 	இ த்தல்	காண்க.	
அம்மன்	ேகாவில்	:	அம்மன்	ேகாவில்,	இன் ள்ள	ெபரிய	ேகாவிற் 	வட றத்தில்
உள்ள	சிவெகங்ைகத்	ேதாட்டத்தில்	இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்.	அ 	நாயக்க
மன்னர்	காலத்தில்	அழிக்கப்பட்டதாம்.	இன் ள்ள	அம்மன்ேகாவில்	பிற்காலத்த .
இதைன	ேநாக்க,	இன் ள்ள	ெபரிய	ேகாவில்	வடபால்	அகன்றி த்தல்	ேவண் ம்
என்ப 	ெதரிகிறதன்ேறா?	
ெபரிய	நந்தி	:	ெபரிய	ேகாவிலில்	உள்ள	நந்தி	ஒேர	கல்லிற்	ெசய்யப்பட்ட .	இதன்
உயரம்	14	மீ	நீளம்	7	மீ;	அகலம்	3	மீ;	இப்ெபா ள்ள	நந்தி	மண்டபம்	நாயக்க
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மன்னர்	காலத்த .	

தி ேமனிகள்	:	இக்ேகாவிலில்	இராசராச ம்	அவன்	அரசமாேதவியா ம்	பிற ம்
எ ப்பித்த	தி ேமனிகள்	பல.	அவற் ள்	சிலேவ	ஈண் க்	 ம்	:	ஒர்	இலிங்கம்	-
அதிணின் 	நான் 	கரங்க டன்	ேதான்றிய	சிவவ வம்	-	அதைன	அ த் ப்
பிரம ம்	பன்றி க ைடய	தி மா ம்	நிற் ம்	இலிங்க ராண	ேதவர்	தி ேமனி
ஒன்றா ம்.பிரமன்	இ ந் 	சடங் 	ெசய்யத்	தி மால்	நின் 	நீர்வார்க்கப்
பிராட் ேயா 	நான் 	ைகக டன்	எ ந்த ளி	நின்ற	கலியான	 ந்தரர்	தி ேமனி
ஒன் ;	இ கள்	நால்வர்	பக்கத்தில்	இ ப்பப்	 லி ம்	பாம் ம்	கிடக் ம்	இரண்
சிகரங்கைள ைடய	ஒ மைல	உச்சியில்	ஒன்ப 	பைன ம்	நாற்பத்திரண்
கிைளக ம்	ேபாக்கிப்	ெபாக்கணம்	ஒன் 	 ங்க	நின்ற	ஒர்	ஆலமரத்த யில்
யலகைனத்	தி வ யிற்	கிடத்தி	நான் 	ைகக டன்	வீற்றி க் ம்

தக்கிணா ர்த்தி	தி ேமனி	ஒன்றா ம்.	சண்ேடசர்க் ப்	பிராட் ேயா
எ ந்த ளித்	தம 	தி க்கரத்தால்	மலர்	மாைல	நல் ம்	சண்ேடசப்	பிரசாதேதவர்
தி ேமனி	ஒன்றா ம்.	சதாசிவத்தினின் ம்	பிரமன்,	தி மால்,	உ த்திரன்,
மேகச் ரன்	என்பார்	ேதான்றிய	நிைலைய	விளக் ம்	பஞ்ச	ேதக	 ர்த்திகள்
தி ேமனி	ஒன்றா ம்.	இனி,	நாயன்மார்	ப வங்களில்	மலா ைடயார்	ப மம்
(ெமய்ப்ெபா ள்	நாயனார்)	ஒன்றா ம்.	இவர்	காலத்தால்	மிக	 ற்பட்டவர்.
காடவர்ேகான்	கழற்சிங்கனான	( ன்றாம்	நந்திவர்ம	பல்லவன்	கி.பி.840-865)
காலத்திேலேய	தி நாேக வரத்ைதச்	ேசர்ந்த	 மார	மார்த்தாண்ட ரத்தில்
இவர்க் 	ஒ ேகாவில்	இ ந்த .[43]	அப்பர்,	சம்பந்தர்,	 ந்தரர்,
சி த்ெதாண்டர்,	சண்ேட வரர்	 தலிேயார்	ப மங்கள்	ைவக்கப்பட் 	 ந்தன.
ஆயின்,	தி வாத ர	ர்	(மாணிக்க	வாசகர்)	ப மம்	ைவக்கப்பட் ல .	இதனால்,
இராச	ராசன்	காலத்தில்	தி வாசகம்	எ க்கப்படவில்ைல-தி ைறகளிற்
ேசர்க்கப்	படவில்ைல	என்ப 	உண்ைமயாதல்	காண்க.	இதற் 	மாறாகக்	 ம்
தி ைற	கண்ட	 ராணக்	 ற் த்	தவறா ம்.	ெபரிய	ேகாவில்கள்
கல்ெவட் கைள	ஆராயின்	அக்காலத்தில்	வாகனங்கள்	ெசய்யப்பட் ல	என்பைத
நன் 	அறியலாம்.	

தி மஞ்சன ம்	தி விளக் ம்	:	விடங்கப்	ெப மா க் 	 ன் 	கால	 சைன
நைடெபற்ற .	சண்பக	ெமாட் ,	ஏல	அரிசி,	இலாமச்சேவர்	கலந்த	நன்னீரால்
தி மஞ்சனம்	நைடெபற்ற .	நாள்	ேதா ம்	எண்ணிறந்த	ெநய்விளக் கள்
ஏற்றப்பட்டன.	நாேடா ம்	ஒ 	விளக் க் 	ஒர்	உழக் 	வீதம்	ெநய்	அளக்கப்	ப ,
ப ைம,	ஆ 	என்ற	 வின ம்	இைடயர்	ெபற்றி ந்தனர்.	ஆடாயின்	96-ம்,
ப வாயின்	8-ம்,	எ ைம	எனிற்	16-ம்	ெபற்றனர்.	
தி 	அ 	:	பழ	அரிசியாற்	சைமத்த	அ ,	கறிய	 ,	ப ப்ப ,	ெநய்ய ,
தயிர்	அ ,	அைடக்காய்	அ ,	ெவள்ளிைல	அ 	என்பன	நாள்	ேதா ம்
ன் 	ெபா தி ம்	தி வ 	ெசய்விக்கப்பட்டன.	

https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/முதலாம்_இராசராசன்#cite_note-43


தி விழாநாளில்	தி வ 	:	திங்கள்	ேதா ம்	தி விழா	எ ந்த ம்
தி ேமனிகட் ப்பழ	அரிசியாற்	சைமத்த	அ ம்	அப்பக்	காய்க்கறி	ய ம்
ளியங்கறி	அ ம்,	காய்கறி	அ ம்,	ெபாறிக்கறி	அ ம்	பிற ம்
பைடக்கப்பட்டன.	

விழாக்கள்	:	இராசராசன்	பிறந்த	நாளான	தி ச்சதயத்	தி விழா	திங்கள்	ேதா ம்
நைடெபற்ற .	கார்த்திைக	விழா	நைடெபற்ற .	இம்மாத	விழாக்கள்	அன்றி,
ஆண் 	விழா	ஒன்ப 	நாள்	நைடெபற்ற .	உைடயார்	உலாவிற்	பின்வ ம்
சிவேயாகியர்	பதின்மர்	உைடயார்	சாைலயில்	உண 	ெபற்றனர்.	ஆண் விழா
ைவகாசித்	திங்களில்	நைடெபற்ற .	அப்ெபா ,	ெபரிய	ேகாவிலில்	இராச
ராேச வர	நாடகம்	நைடெப தல்	வழக்கம்.	ந கன்	ஆண் 	ேதா ம்	120	கல	ெநல்
ெபற் 	வந்தான்.	இக்காலத்திற்	 றவஞ்சி	நாடகம்	நடந் 	வ கிற .	

சின்னங்கள்	:	இராசராசன்	தான்	ெவன்ற	நா களிலி ந் 	ெகாணர்ந்த
ெபான்னால்	காளங்கள்	பல	ெசய்தான்;	அவற் க் ச்	சிவபாத	ேசகரன்,
இராசராசன்	எனப்	ெபயரிட்டான்	அவற்ைறப்	ெபரிய	ேகாவி க் த்	தானமாக
அளித்தான்.	

அணிகள்	:	ெபான்னால்	அைமந்த	தி ப்பள்ளித்	ெதாங்கல்	ம டம்,	 த் 	ம டம்,
தி க்ெகாற்றக்	 ைட	ம டம்	 தலியன ம்;	ெபான்னிற்	ெசய் 	நவமணி	பதித்த
அணிகலன்கள்	பல ம்	இராசராசன்	மனமகிழ்ச்சிேயா 	ஆடவல்லார்க்
அளித்தான்.	இவ ைடய	தமக்ைகயான	 ந்தவ்ைவயார்	பல	அணிக ம்
பாத்திரங்க ம்	ெகா த்தனர்;	அரசமாேதவியார்	ெசய்த	அறப்பணிகள்	சில.
அணிகலங்கைள	எவ ம்	மாற்றிடா	வண்ணம்	அரக் ,	ெசப்பாணி,	சர கைள
நீக்கிப்	ெபான்ைன	மட் ம்	நி த் 	விைல	கண் க்கிற ;	அவற்றில்	நவமணிகள்
இ ப்பின்,	அைவ	இத் ைணய,	அவற்றின்	நிைற	இவ்வள ,	இன்னின்ன
தன்ைமயன	என் 	 றிக்கப்பட் 	விைல ம்	கண் த்தல்	வியத்தற் ரியேத.	
ேகாவிற்	பணியாளர்	:	இராசராேசச்சரத்தில்	ேகாவிற்	பணியாளர்	தைலவனாக
இ ந்தவன்	ெபாய்ைக	நாட் க்	கிழவன்	ஆதித்தன்	 ரியனான	ெதன்னவன்
ேவந்த	ேவளான்	என்பவன்.	ேகாவிற்பணிையக்	கண்காணி	நாயகமாக	இ ந்

ெசய்தவன்	பாண் 	நாடான	இராசராச	மண்டலத் த்	தி க்கானப்	ேபார்க்
ற்றத் ப்	பா ர்	கிழவன்	அரவைணயான்	மாலரிேகவன்	என்பவன்.

அ ச்சகர்	சிவாசாரியன்	பவன	பிடாரன்	ஆவர்.	தி ப்பதிகம்	விண்ணப்பம்
ெசய்பவர்	48	ேபர்;	இவேர	பிற்காலத்தில்	‘ஒ வார்’	எனப்பட்டனர்.	உ க்ைக
வாசிப்பவன்	ஒ வன்;	ெகாட் மத்தளம்	வாசிப்பான்	ஒ வன்.	இவரன்றிக்
கானபா ,	ஆரியம்	பா வார்,	தமிழிைச	பா வார்	எனச்	சில ம்	இ ந்தனர்.
ேகாவிற்பணிகைளக்	 ைறவறச்	ெசய்யப்	பல	இடங்களிலி ந் 	400	ேதவர யார்

ேயற்றம்	ெபற்றி ந்தனர்.	ேகாவிைல	அ த் 	வடக்கி ம்	ெதற்கி ம்	இவர்க்



மைனகள்	அைமத் க்	ெகா க்கப்பட்டன.	ஒவ்ெவா வர்க் ம்	ஒவ்ெவா 	ேவலி
நிபந்தம்	ெகா க்கப்பட்ட .	இப்ெபண்மணிகள்	ெபயர்கட் ன்னர்	நக்கன்
எ த்த	பாதம்,	நக்கன்ராசராசேகசரி,	நக்கன்	ேசாழ ல	 ந்தரி	என்றாற்ேபால
‘நக்கன்’	என் ம்	ெபயர்	ேசர்க்கப்பட் ந்த .	இைசயில்	வல்ல	ெபண்கள்
காந்தர்விகள்	எனப்பட்டனர்.	இைச	வல்ல	ஆடவர்	காந்தர்வர்	எனப்பட்டனர்.
காந்தர்வர்	75	ேபர்	இ ந்தனர்.	ெகாட் 	மத்தளக்காரர்,	பக்கவாத்தியர்,	வீைண
வாசிப்பவர்,	வங்கியம்பாடவியம்-ெமாரலியம்-உ க்ைக	 தலியன	 ழக் ேவார்
பலர்	இ ந்தனர்.	கர ைக,	சகைட	உவச் ப்பைற	 தலிய	பைறகைள	அ ப்பவர்	பலர்
இ ந்தனர்.	ேகாவில்	பண்டாரிகள்	(ெபாக்கிஷத்தார்),	கணக்கர்,	ெமய்காப்பார்,
பரிசாரகம்	ெசய்பவர்,	தி விளக்கி வார்,	மாைலகட் ேவார்,	வண்ணமி ேவார்
(ேகாலம்	ேபா ேவார்),	ேசாதிடர்,	தச்சர்,	தட்டர்,	கன்னார்,	 யர்,	தய்யார்
(ைதயற்காரர்),	நாவிதர்,	வண்ணார்	 தலியவ ம்	நியமனம்
ெபற்றி ந்தனர்.இவர்க் 	வழிவழி	ேவைல	ெகா க்கப்பட் 	வந்த .
அவரைனவ ம்	ெபற் வந்த	சம்பளம்	ெநல்லா ம்.	ெபரிய	ேகாவில்	 ல	பண்டாரம்
‘தஞ்ைச	விடங்கன்’	எனப்	ெபயர்	ெபற்றி ந்த .	ேகாவில்	மரக்கால்	‘ஆடவல்லான்’
எனப்	பட்ட .	

ெபரிய	ேகாவில்	கல்ெவட் கள்	:	இராசராசன்	காலத் க்	கல்ெவட் கேள	மிகப்	பல.
அைவ	அக்காலத் ப்	பல ம்	எ ந்த வித்த	தி ேமனிகள்,	அவற் க்காக
அவர்கள்	ெகா த்த	விைளநிலங்கள்,	பாத்திரங்கள்,	சின்னங்கள்,	நைககள்
தலியவற் க் 	விவர ம்,	உப் 	 தல்	கற் ரம்	வைர	உள்ள	எல்லாப்

பண்டங்கட் ம்	ெசய்யப்பட் ள்ள	ஏற்பா க ம்	 றிப்பனவா ம்.	இராசராசன்
கல்ெவட் க ம்	இவன்	தமக்ைகயார்	 ந்தவ்ைவயார்	கல்ெவட் க ம்	விமான
ந விடத்தில்	ெபாறிக்கப்பட் ள்ளன.	இராசராசன்	மைனவியர்,	மக்க ைடய
கல்ெவட் கள்	தி ச் ற் 	மாளிைகயில்	ெவட்டப்பட் ள்ளன.	இராசராசன்
மைனவியர்,	மக்க ைடய	கல்ெவட் கள்	தி ச் ற் 	மாளிைகயில்	ெவட்டப்
பட் ள்ளன.	இக் றிப்பால்,	இவன்	தன்	தமக்ைகயாரிடம்	ைவத்த	ெப மதிப்
நன் 	விளங் கிற .	இக்ேகாவிலில்	உள்ள	கல்ெவட் களில்	இராசராசன்
காலத்தைவ	64;	இராேசந்திரன்	காலத்தைவ	29;	 தல்	 ேலாத் ங்கன்
காலத்த 	1;	விக்கிரம்	ேசாழன 	1;	ேகாேனரின்ைம	ெகாண்டான்	காலத்தைவ	3;
பிற்கால	நாயக்கர்,	மராட் யர்	கல்ெவட் கள்	சில	ஆ ம்.	

ேதவதானச்	சிற் ார்கள்	35	:	இராசராசன்	ெபரிய	ேகாவில்	ேவைலகள்
ைறவின்றி	நைடெபற	35	சிற் ார்கைள	விட்டதாகக்	கல்ெவட் கள்
றிக்கின்றன.ெபரிய	சிற் ார்	1000	ஏக்கர்க் 	ேமற்பட்ட .	நான் 	சிற் ார்கள்

500	 தல்	1000	ஏக்கர்	பரப் ள்ளைவ;	 ன் 	300	 தல்	400	ஏக்கர்
பரப் ள்ளைவ	ஏ 	200	 தல்	300	ஏக்கர்	பரப் ள்ளைவ:	ஆ 	100	 தல்200
ஏக்கர்	பரப் ள்ளைவ	 ன் 	50	 தல்	100	ஏக்கர்	பரப் ள்ளைவ;	ஆ 	5	 தல்	50



ஏக்கர்	பரப் ைடயைவ;	25	ஏக்கர்க் ம்	 ைறந்த	பரப் ைடயைவ	இரண் [44].	

உள்ளைற	ஒவியங்க ம்	சிற்பங்க ம்	:	ெபரியேகாவில்	உள்ளைறத்	தி ச் ற் ச்
வர்	மீ 	இ வைகப்	பைடகள்	இ க்கின்றன.	ேமற் றப்	பைட	மீ 	நாயக்க	மன்னர்

கால	ஒவியம்	காணப்ப கிற .	அதன்	உட் றம்	இராசராசன்	காலத் 	ஒவியங்கள்
காண்கின்றன.	அவற்றின்	விரிைவ	இரண்டாம்	ப தியிற்	காண்க	

இராசராசன 	அள 	கடந்த	ைசவப்	பற் ம்	விரிந்த	சமயேநாக் ம்	இப்ெபரிய
ேகாவில்	விமானத்தி ம்	மற் ம்	பல	ப திகளி ம்	மலிந் 	கிடக் ம்	ைசவ
ைவணவ	 ராண	சம்பந்தமான	சிைலகள்,	சிற்பங்கள்	ஆகியவற்றால்	அறி த்தப்
ெப கின்றன.	ேகாவிலின்	நாற் ற ம்	உயர்ந்த	மதில்களின்	ேமலி ந் 	வி ந் ம்
பிறர்	எ த் ப்	ேபானைவ ம்ேபாக,	எஞ்சிநிற் ம்	343	நந்தி	உ வங்க ம்
இதைனேய	வலி த் வன.	ேகாவில்	விமானத்தின்	ெதன் ற	மதில்	பக்கத்தில்
ேசாழவீரர்தம்	உ வங்க ம்,	பிள்ைளயார்,	தி மால்,	பிச்சாடனர்,	 லேதவர்,
ெதன் கக்	கட ள்,	மார்க்கண்ேடயர்,	நடராசர்	சிைலக ம்	.	ேமல்	பக்கத்தில்
லிங்ேகாற்பவர்,	அர்த்த	நாரீ வரர்	சிைலக ம்;	வட	பக்கத்தில்	கங்காதரர்,
கலியாண ந்தரர்,	மகிடா ர	மர்த்தினி	ப மங்க ம்	வனப் டன்	உள்ளன.	மற் ம்,
தி ச் ற் 	மாளிைகயின்	நாககன்னியர்,	சமயக் ரவர்	ப மங்கள்	 தலியன
நிைலெபறச்	ெசய் ள்ளைம	காணலாம்.	
ேகாவில்	எ ப்பித்த	காரணம்	:	உலகளந்த	ஈ வரர்	என்கிற	சிவலிங்கசாமி,
சிவகங்ைகக்	ேகாட்ைட,	சிவகங்ைகத்	தி க் ளத் க் ள்	ெதன் றத் ள்ள	ஒ
ேமைடமீ ள்ள	சிவலிங்க	ெபா பமாக	அைமந் ள்ள .	இ ேவ	அப்பர்	 வாமிகள்
‘தஞ்ைசத்	தனிக் ளத்தார்’	என் 	அைழத்த	சிவெப மானாக	இ க்கலாம்.
அல்ல 	அம் ற்காலத்திலி ந்ேத	இத்தலத்தில்	ஒ 	கற்ேகாவில்	இ ந் ,	பின்
அதைன	இராசராசன்	பரந்த	ைசவப்	பற்றிற் 	இலக்காக	இப்ேபா 	இ க் ம்
நிைலயில்	கட் யி க்கலாம்.[ றிப் 	1]			

அ கன்	ேகாவில்	 தலியன	:இ 	நாயக்க	மன்னர்	காலத்த .	இ 	யாைன
திைரகள்	 ட் ய	இரதம்ேபால	அைமந்தி த்தல்	காணத்தக்க .	கணபதி

ேகாவில்	சரேபாசி	மன்னன்	காலத்த .	நடராசர்	சந்நிதி ம்	பிற்காலத்தேத.	

ேவைளக்காரப்பைட	:	இப்பைடையப்	பற்றி	விவரங்கள்	அறிதல்	இன்றியைமயாத .
இப்பைடவீரர்	உற்ற	விடத் 	உயிர்	வழங் ம்	தன்ைமேயார்.	இவர்	பைடகள்	14
இ ந்தன.	இவர்	‘இன்னவா 	ெசய்ேவன்,	ெசய்யா	ெதாழியின்	இன்ன
ேக ேவன்’	என	வஞ்சினம்	ெமாழிந் ,	ெசான்னவா 	நடப்பவர்,	தம்	ேசார்வால்
அரசர்க் 	ஊ ேநரின்,	தா ம்	தன்	உயிைர	மாய்ப்பர்.	தம்	அ யார்க் ம்	ேக
உண்டாகா 	காத்தலின்	 கைன	ேவைளக்காரன்	என்பர்	தி வ ப்

ைடயார்	எனின்,	இவர்	தம்	சிறப்பிைன	என்ெனன்ப ![45]	‘ேவல’என் ம்
வடெசால்	‘ஒப்பந்தம்’	 தலிய	ெபா ள்கைளத்	த வ .	அ 	தமிழில்	ேவைள	என
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வ ம்.	அரசனிடத்தில்	உண் 	உ த் 	அவைனக்	காக்க ம்	சமயம்	ேநரின்
அவ க்காக	உயிர்	வி வதாக ம்	ஒப்பந்தம்	ெசய் 	ெகாண் 	உட ைறபவேர
ேவைளக்காரர்	எனப்ப வர்.	இங்ஙனம்	அைமந்த	ேவைளக்காரர்	பல	பைடகளாக
அைமந்தி ப்பர்[46].	
சீனர்	உற 	:	இராசராசன்	கடல்	வாணிகத்ைதப்	ெப க்கினான்;	கி.பி.1015-இல்
த் கள்	 தலிய	பல	உயர்ந்த	ெபா ள்கைளக்	ைக ைறயாகத்	தந் 	 க்	

ஒன்ைறச்	சீனத் க் 	அ ப்பினான்.	அக் வினர்ேபச்ைச	அரச க் 	ந வர்
ெமாழி	ெபயர்த்தனர்.	அரசன்	அவர்கைளத்	தன்	அரண்மைனக் 	அ த்தி ந்த
வி தியில்	தங்கவிட்டான்.	அவர்கள்	ெசன்ற	காலத்தில்	சீன	அரசன 	பிறந்தநாள்
விழா	நடந்த .	அரசன்	அவர்கட் ப்	பல	பல	பரி கள்	அளித் ப்	ெப ைமப்
ப த்தினான்.	இக் றிப் ச்	சீனர்	 ல்களிற்	காணப்ப கிற .	

வி ப்ெபயர்கள்	:	இராசராசன்	ெகாண்ட	வி ப்	ெபயர்கள்	மிகப்	பலவா ம்.
இராசராசன்,	 ம் ச்	ேசாழன்[ றிப் 	2],	 ம் ச்	ேசாழன்[47],	சயங்ெகாண்ட
ேசாழன்[48]	என் ம்	ெபயர்கள்	மண்டலப்	ெபயர்களாக ம்	வளநா களின்
ெபயர்களாக ம்	வழங்கின.	இைவயன்றி,	இராசராசற் ச்	ேசாேழந்திர	சிம்மன்,
சிவபாதேசகரன்,	 த்திரிய	சிகாமணி,	ஜனநாதன்,	நிகரிலி	ேசாழன்,	இராேசந்திர
சிம்மன்,	ேசாழ	மார்த்தாண்டன்,	இராசாச்ரயன்,	இராச	மார்த்தாண்டன்,	நித்திய
விேநாதன்,	பாண் ய	 லாசனி[49],	ேகரளாந்தகன்,	சிங்களாந்தகன்,	இரவி ல
மாணிக்கம்,	ெத ங்க	 ல	காலன்	 தலியன ம்	வழக்கில்	இ ந்தன.
இப்ெபயர்கள்	பல	ேசரிகட் [50]	இடப்பட் ந்தன	என்பைதக்	கல்ெவட் களால்
நன்கறிேவாம்.	சான்றாகத்	தஞ்சா ர்க்	ேகாட்டத்தில்	உள்ள	தி க்களித்திட்ைடயில்
பின்வ ம்	ெபயர்ெகாண்ட	ேசரிகள்	இ ந்தன;	அ ள்ெமாழிேதவச்	ேசரி,	ஜனநாதச்
ேசரி,	நித்தவிேநாதச்	ேசரி,	இராசேகசரிச்	ேசரி,	நிகரிலி	ேசாழச்	ேசரி,	அழகிய
ேசாழச்	ேசரி,	சிங்களாந்தகச்	ேசரி,	 ந்தவ்ைவ	ேசரி,	ேசாழ ல	 ந்தரச்	ேசரி,
இராசமார்த்தாண்டச்	ேசரி,	இராசராசச்	ேசரி	என்பன[51].	

ம்பம்	:	இராசராச க் 	மைனவிமார்	பலராவர்.	கல்ெவட் களில்	மட் ம்	15
ேபர்	 றிப்பிடப்பட் ள்ளனர்.	அவர்	உலகமகா	ேதவியார்,	திட்ைடப்பிரான்	மகள்	ேசாழ
மாேதவியார்,	அபிமானவல்லியார்,	திைரேலாக்கிய	மாேதவியார்,	பஞ்சவன்
மாேதவியார்,	பி திவி	மாேதவியார்,	இலாட	மாேதவியார்,	மீனவன்	மாேதவியார்,
நக்கன்	தில்ைல	அழகியார்,	காடன்	ெதாங்கியார்,	 த்தன்	வீராணியார்,
இளங்ேகான்	பிச்சியார்	 தலிேயார்	ஆவர்.	இவர்கைள	இராசராசன்	‘நம்
ெபண் கள்’	என் 	கல்ெவட் ல்	 றித்தனன்.	இவ ள்	உலகமாேதவியார்	ெபயேர
கல்ெவட் களில்	 தலில்	 றிக்கப்பட் ள்ள .	தி விச ரில்	இராச	ராசன்
லாபாரம்	 க்கேபா 	பட்டத்தரசியான	தந்திசக்தி	விடங்கியார்	இரணியக ப்பம்
க்கனர்;	தி விச	நல் ர்ப்	ெப மா க் ச்	சர்க்கைரப்	ெபாங்கல்	ெசய்ய	45
ெபாற்	கா கள்	தானமளித்தார்[52].	இந்த	அம்ைமயாேர	தி ைவயாற்றில்	கற்றளி
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ஒன் 	எ த் 	அதற் 	‘உலகமாேதவீச்சரம்’	எனத்	தம்	ெபயரிட்டார்.	இதைனக்
றிக் ம்	கல்ெவட் ல்,	உைடயார்	இராசராச	ேதவர்	நம்பிராட் யார்	தந்திசக்தி

விடங்கியாரான	 ர்	உலக	மகா	ேதவியார்...[53]என்ப 	காணப்படலால்,
இரணியக ப்பம்	 க்கவர்	உலக	மகாேதவியாேர	என்ப 	ெவளிப்பைட	தஞ்ைசப்
ெபரிய	ேகாவிலில்	இராசராசன்	பிரதிம ம்	உலகமகாேதவியார்	பிரதிம ேம
எ ந்த ளப்	ெபற்றன[54].	இவற்றால்,	இவேர	இராசராசன்	 தற்	ெப ந்ேதவியார்
என்ப 	விளங் ம்.	
வானவன்	மாேதவியார்	எனப்பட்ட	திரி வனமா	ேதவியார்	மகேன	இராேசந்திர
ேசாழன்[55].	இளங்ேகான்	பிச்சியார்	என்பவர்	வல்லவைரயன்	மகளார்.
வல்லவைரயார்	வாண் ய	ேதவர்	என்பவன	்இராசராசன்	தமக்ைகயாரான
ந்தவிையார்	கணவன்.	எனேவ,	பிச்சியார்	என்பவர்	இராசராசன்	அத்ைத	மகளார்

ஆவர்.	இராசராச க் ப்	ெபண்மக்கள்	 வர்	இ ந்தனர்.	ஒ த்தி	சா க்கிய
விமலாதித்தைன	மணந் 	ெகாண்ட	 ந்தவ்ைவ	என்பவள்.
மற்ெறா த்திமாேதவ கள்	என்பவள்.	இவள்	ந விற்ெபண்	என் 	தி வலஞ் ழிக்
கல்ெவட் க்	 கிற .[56]	 ன்றாம்	மகள்	ெபயர்	ெதரியவில்ைல.	

இராசராசன்	தன்	 ன்ேனார்பால்	மிக்க	மதிப் 	ைவத்தி ந்தான.்	அ ங் ணங்கள்
ஒ ங்ேக	அைமயப்	ெபற்ற	அவ்வண்ணல்	தம்	 ன்ேனானான	(பாட்டனான)
அரிஞ்சயன்	என்பா க் 	ேமல்பா யில்[ றிப் 	3]	ேகாவில்	கட் 	'அரிஞ்சிைக
ஈச் ரம்	எனப்ெபயரிட்டான்[57];தி க் டவில்	ஒ 	மண்டபம்	கட் 	அதற் த்	தன்
பாட் யான	ெசம்பியன்	மாேதவியின்	ெபயரிட் 	அைழத்தான்[58].	

தி ைற	வ த்த 	:	நாயன்மார்	வரலா க ம்	தி ப்பதிகங்கைளக்
ேகாவில்களில்	ஒத ம்	பல்லவர்	காலத்திேலேய	பரவிவிட்டன;	விசயாலயன்	 தலிய
ேசாழர்	பாடல்	ெபற்ற	ேகாவில்கைளக்	கற்ேகாவில்களாக	மாற்றினர்.	அவர்	காலக்

கள்	அக்	ேகாவில்கட் ப்	பலவைக	நிபந்தங்கள்	வி த்தனர்;	தி ப்பதிகங்கள்
ேகாவில்களில்	விண்ணப்பம்	ெசய்யப்	ெபற்றன[59].	இங்ஙணம்	நாயன்மார்
வரலா க ம்	ேதவாரம்	ஒ த ம்	பரவி ள்ளைத	அறிந்த	இராசராசன	்ேதவாரப்
பாக்கைளத்	திரட் 	 ைறப்ப த்த	உளங்ெகாண்டான்.	அதற் 	உதவிெசய்யத்
தக்கவர்	தி 	நாைர ரில்	வாழ்ந்த	ைசவ	அந்தணப்	ெபரியாரான	நம்பியாண்டார்
நம்பி	என்பவேர	ஆவர்	என்பைத	வல்லார்	 றக்ேகட்ட	அரசன	்தி நாைர ர்
ெசன்றான்;	அவரிடம்தன்	க த்ைத	அறிவித்தான்.	அவர்	ெபால்லாப்பிள்ைளயார்
பக்தர்	ஆதலின்,	ஏ கள்	சிதம்பரத்தில்	ெபான்னம்பலத்தின்	ேமற்றிைசயில்	 வர்
ைகயிலச்சிைன	ெபற்ற	காப்பிைன ைடய	அைறயில்	இ த்தைல
உணர்த்தினார்.உடேன	அரசர்	அவ டன்	ெபான்னம்பலம்	ெசன் ,	தில்ைலவாழ்
அந்தணர்	 றியப 	அப்பர்,	சம்பந்தர்,	 ந்தரர்	ப மங்கைள	ஊர்வலமாக
வரச்ெசய் ,	அரண்மிக்க	அைறயில்	இ ந்த	ேதவார	ஏ கைள	எ த்தான.்	சில
ஏ கள்	 ற்றினால்	அழிந் 	கிடந்தன.	எஞ்சியவற்ைற	நம்பிகள்	 ைறப்ப த்தினார்;
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தி ஞான	சம்பந்தர்	பா ய	பதிகங்கைள	 தல்	 ன் 	தி ைறகளாக ம்,
தி நா க்கரசர்	பதிகங்கைள	4,5,6ஆம்	தி ைறகளாக ம்,	 ந்தரர்
பதிகங்கைள	7-ஆம்	தி ைறயாக ம்	வ த்தனர்[60].	இத்தி 	 ைறகைளக்
ேகாவில்	ேதா ம்	ஒத	ஒ வார்கள்	நியமனம்	ெபற்றனர்.	தஞ்ைசப்	ெபரிய
ேகாவிலில்	தி ப்பதிகம்	ஒத	48-ேபர்	அமர்த்தப்பட்டனர்	என்ப
ெகாண் ,ேதவாரப்பாடல்கள்	நாெடங் ம்	பரவச்	சிவபாத	ேசகரனான	இராசராசன்
ெப யற்சி	எ த் க்	ெகாண்டான்	என்ப 	நன் 	விளங் கிறதன்ேறா?	ேதவாரம்
ஒத	48	ேபைர	நியமித்த	இவன்	காலத்திற் ள்	தி ைறகள்
ைறப்ப த்தப்பட்டன	என்ப 	ஐயமற	விளங் தல்	காண்க.	‘இம் ைற	ைவப்

இவன்	காலத்தில்	ஏற்பட் ல .	பிற்காலத்ேத	தான்	ஏற்பட்டதாதல்	ேவண் ம்’	எனக்
ம்	அறிஞ ம்	உளர்.	அவர்	 ற் 	ம க்கற்பால	ெதன்பைத	அறிஞர்	உலகநாத

பிள்ைள	அவர்கள்	ஆய் ைரெகாண் 	ெதளிக[61].	
இராசராசன்	ைசவ	உலகில்	அழியாப்	 கழிைனப்	ெபற்றான்.	ேதவாரத்	தி ைறகள்
இவ் லகில்	உள்ளள ம்	இவன்	ெபயர்	அழியா 	நிற் ம்	என்பதில்	ஐயமில்ைல.
தமிழ்	அரசர்	ஆற்றைல	த ழின	அரசர்க் ம்	பிறர்க் ம்	உணர்த்திச்	சமயப்பற்ேறா
சிறந்த	அரசியல்	அறி ம்	ெபற் 	வாழ்ந்த	இப்ெப மான்	ெபயர்	என் ம்
வரலாற் லகி ம்	ைசவ லகி ம்	சிறப்பிடம்	ெபற் ள்ள	ெதன்பைத	அறியாதார்
யாவர்!	
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50.	 ↑	Wards	
51.	 ↑	292	of	1908.	
52.	 ↑	42	of	1907	
53.	 ↑	635	of	1902	
54.	 ↑	S.I.I.	Vol.	2.	part	2.	p.	155	
55.	 ↑	448	of	1918	
56.	 ↑	633	of	1902	
57.	 ↑	S.I.I.	Vol.	3,	Part,	I.p.23	
58.	 ↑	178	of	1915	
59.	 ↑	373	of	1903,	349	of	1918,	129	of	1914,	99	of	1929	and	139	of

1925.	
60.	 ↑	தி நா க்கரசர்	பதிகம்	பா யதில்	காலத்தால்	சில	ஆண் கேள ம்

ற்பட்டவர்.	அங்ஙணம்	இ ந் ம்	சம்பந்தர்	பாடல்கள்	 ன்
ைவக்கப்பட்டைமக் த்	தக்க	காரணம்	 லப்படவில்ைல.	இராசராசன்
காலத்தில்	 வர்க் ம்	ப மங்கள்	ெசய்யப்பட்டன.	மணிவாசகர்க் ச்
ெசய்யப்பட	வில்ைல	என்பைத	ேநாக்கத்தி வாசகம்	இராசராசற் ப்பிறேக
கண் 	பி க்கப்பட்ட 	எனத்	ெதரிகிற .	அதற் ப்	பிற ள்ள	 ல்க ம்	பின்
ைறயிற்	ேசர்க்கப்பட் த்தலால்	அைவ	யா ம்	பிற்	காலத்தாராற்

ேசர்க்கப்பட் த்தல்	ேவண் ம்	எனக்	ேகாடல்	அறிவிற் ம்	ஆராய்ச்சிக் ம்
ெபா த்தமாக	இ த்தல்	காண்க.	

61.	 J↑	Vide	“Rajarajan	I”	pp.	100-105.	தி ைற	கண்ட	 ராணம்	 தலியன
சந்தான	 ரவராகிய	உமாபதி	சிவனார்	ெசய்ததன் .	யாேரா	ஒ வர்	ெசய்
அப்ெபரியார்	ெபயைர	ைவத் 	விட்டனர்	என்ப 	அவற்ைற	நன் 	வாசித்தார்
உணர்ந்தி ப்பர்.	‘தி த்ெதாண்டர்	 ராண	வரலா ’	பா யவர்	ெபரிய
ராணத்ைத	நன் 	ப யாதவர்	என்ப 	ஐயமற	விளங் கிற .	ஆதலின்
இத்தைகேயார்	பாடல்கைளக்	ெகாண் 	வரலா 	 றல்	ெப ந்தவறா ம்
உண்ைம	வரலாறாகிய	பாலமிழ்தில்	நஞ் 	கலப்பெதாப்பா ம்.	

1.	 ↑	ெசப்டம்பரில	்நான்	இவற்ைற	ேநேர	பார்ைவயிட்ேடன்.	எனக் 	உடனி ந்
உதவி	 ரிந்தவர்	அக்ேகாவில்	அதிகாரியான	தி .	J.M.	ேசாம ந்தரம்
பிள்ைள,	பி.ஏ.	பி.எல்,	அவர்கள்.	இவற்ைற	 தன்	 தல்	கண்டறிந்தவர்	S.K.
ேகாவிந்தசாமி	பிள்ைள,	எம்.ஏ,	ஆவர்.	

2.	 ↑	 ம்மடங் 	பல ைடயவன்;	அஃதாவ 	தன்	 ன்ேனார்	ெபற்றி ந்த
அரசியல்	வன்ைமேபால	 ம்மடங் 	வன்ைம	ெபற்றவன்	என்ப 	ெபா ள்.	

3.	 ↑	ேமல்பா 	என்ப 	வட	ஆர்க்காட் ல்	உள்ளதி வல்லத் க் 	வடக்ேக	6	கல்
ெதாைலவில்	உள்ள	நகரமா ம்.	இஃ 	‘இராசாச்ரய ரம்’	என	இராசராசன்
காலத்தில்	வழங்கிய .	
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6.	����������	������	(��.��.	1012	–
1044)

	

பிறப் 	:	இராசராசன 	ஒேர	மகனான	பரேகசரி	இராேசந்திரன்	‘உைடய	பிராட் யார்
தம்பிரான்	அ கள்	வானவன்	மாேதவியாரான	திரி வன
மாேதவியார்க் [1]	மார்கழித்	திங்கள்	தி 	ஆதிைர	நாளிற்[2]	பிறந்தவன்.	ேவ
இவன 	இளைமப்	ப வத்ைதப்	பற்றிக்	கல்ெவட் கைளக்	ெகாண் 	ஒன் ேம
அறியக்	 டவில்ைல.	இவன்	கல்ெவட் கள்	‘தி மன்னி	வளர’	என் ம்
ெதாடர் ைடயன.	

ெபயர்	:	இராசராசன 	இயற்ெபயர்	‘அ ள்	ெமாழி’	என் 	தி வாலங்காட் ச்
ெசப்ேப கள்	ெசப் கின்றன.	அங்ஙனேம	இவன்	இயற்ெபயர்	ம ராந்தகன்	என்
அச்ெசப்ேப கள்	 றிக்கின்றன.[3]	

வளர்ப் 	:	விசயாலயன்	வழிவந்த	மன்னர்க் ப்	பைழ	யாைறயில்	அரண்மைன
ஒன் 	உண் .அங் 	இராசராசன்	தம்க்ைகயாரான	 ந்தவ்ைவயார்	இ ந்தார்.
இராசராசன்	பாட் யாரான	(கண்டராதித்தன்	மைனவியாரான)	ெசம்பியன்
மாேதவியார்	இ ந்தார்.இவ்வி வ ம்	சிவபக்தி	நிைறந்தவர்.	இராேசந்திரன்
இம் தாட் யரிடம்	வளர்ச்சி	ெபற்றவனாதல்	ேவண் ம்.[4]	

இளவரசன்	:	இராசராசன்	தன்	தந்ைதயான	இரண்டாம்	பராந்தகன்,	தைமயனான
ஆதித்தன்,	சிற்றப்பனான	ம ராந்தகன்	ஆகிய	 வ ம்	ஆண் 	இறந்த	பிற
பட்டம்	ெபற்றவன்	ஆதலின்,	அவன்,	தான்	பட்டம்	ெபற்ற	கி.பி.	985-ேலேய
தியவனாக	இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்.	அதனால்,	அவன்	பட்டம்	ெபற்ற	காலத்

திற்றாேன	அவன்	மகனான	இராேசந்திரன்	வய 	வந்த	இைளஞனாக	இ த்தல்
யேத	ஆம்.	அதனாற்றான்	இராசராசன்	நான்காம்	ஆண் க்	கல்ெவட் ல்	(கி.பி.

988)	‘இராேசந்திர	ேசாழ	ேதவன்’	 றிப்பிடப்பட் ள்ளான்[5].	இராசராசன்
ஏறத்தாழ	30	ஆண் கள்	அரசாட்சி	ெசய் ள்ளான்.	இராேசந்திரன்	அந்தக்	காலம்

வ ம்	தந்ைத டன்	இ ந் 	பல	ேபார்களில்	ஈ பட் ந்தான்.	எனேவ,
இராேசந்திரன்	பட்டம்	ெபற்ற	காலத்தில்	ஏறத்தாழ	50	வய 	உைடயவனாக
இ ந்தானாதல்	ேவண் ம்.	
ெசன்ற	ப தியிற்	 றப்பட்ட	இராசராசன்	ஆட்சியில்	நடந்த	ேபார்களில்	எல்லாம்
இளவரசனாக	இ ந்த	இராேசந்திரற் ப்	பங் ண் 	என்ப 	 ன்னேர
றப்பட்டதன்ேறா?	இராேசந்திரன்	ஏறத்தாழ	 ப்ப 	ஆண் கள்

ேபார்த்திறத்தி ம்	அரசியலி ம்	நன் 	பண்பட் ந்தான்.	இராசராசன்	தன்
ஒப்பற்ற	மகனான	இராேசந்திரனிடேம	தன 	 ைமப்ப வத்தில்	அரசியைல
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ஒப் வித்தான்.	அவன்	உயி டன்	இ ந்தேபாேத	கி.பி.1912-இல்	இராேசந்திரற்
ட் னான்	என்ப 	ஐயமற	விளங் கிற .	என்ைன?	இராசராசன்,	தன்

மகனான	இராேசந்திரன 	 ன்றாம்	ஆட்சி	ஆண் ல்	ஒ 	ேதவதானம்
ெகா த்தான்	என் 	தி க் டல்	கல்ெவட் [6]	 தலால்	என்க.	
நாட் 	நிைல	:	இராேசந்திரன்	பட்டம்	ெபற்ற	காலத்தில்	(கி.பி.	1012-ல்)
[7]	ேசாழப்ேபரர 	வடக்ேக	கி ஷ்ைண	 ங்கபத்திைர	வைர	பரவி	இ ந்த .
ேசாழநா 	ேபாகப்	 திதாக	ெவன்ற	நா கைளத்	திற ற	ஆள	நம்பிக்ைக ைடய
அதிகாரிகள்	இ ந்தனர்.	சில	நா களில்	பைழய	அரசர்கேள	ஆட்சி	 ரிய
விடப்பட் ந்தனர்.	நன்றாகப்	பயிற்சி	ெபற்ற	‘ெதரிந்த’	பைடயினர்	ஆங்காங்
நி த்தப்பட் ந்தனர்.	இங்ஙனம்	 திய	நா கைளப்	பைடப்	பல ம்	அரசியல்
அறி ம்	ெபற்ற	அதிகாரிகள்	ஆண் 	வந்தைமயின்,	ேபரரசன்	கவைல	இன்றிப்	பிற
நா கைள	ெவல்ல	வசதி	ெபற்றி ந்தான்;	ேபரரசி ம்	அைமதி	நிலவி	இ ந்த .	

இளவரசன்	-	இராசாதிராசன்	:	இராசராசன்	தன்	ஆட்சியின்	இ தியிற்றான்
இராேசந்திரற் 	 ட் னான்.	ஆனால்,	இராேசந்திரன்	தன்	ஆட்சியின்	ஏழாம்
ஆண் ேலேய	(கி.பி.1018-இல்)	தன்	மகனான	இராசேகசரி	என்பாற் 	 ட்
ைவத்தான்.[8]	அ 	 தல்	தந்ைத ம்	ைமந்த ம்	ஏறத்தாழ	25	ஆண் கள்
ேசர்ந்ேத	அர 	 ரிந் 	வந்தனர்	என்ப ,	இராசாதிராசன்	ெமய்ப் கழால்
நன் ணரலாம்.[9]	இப்	பழக்கம்	ேபாற்றத்தக்க ம்	 திய ம்	ஆ மன்ேறா?	நாட் ன்
ெப ம்	ப திைய	இராதிராசேன	ஆண் 	வந்தான்.[10]	தி 	மழபா யில்	கிைடத்த
இராசாதிராசன 	26-ஆம்	ஆண் க்	கல்ெவட் ,	‘தன்	தந்ைதயின்	ெவண்
ெகாற்றக் ைட	நிழைலப்ேபாால	இராசாதிராசன்	 ைட	இ ந்த .	வடக்ேக
கங்ைகைய ம்	ெதற்ேக	ஈழத்ைத ம்	ேமற்ேக	மேகாைதைய ம்	கிழக்ேக
கடாரத்ைத ம்	ெகாண்ட	இராேசந்திரன்	ேபரரைச	இராசாதிராசேன
ஆண் வந்தான்,’	என் 	 கிற [11].	மகன்	தன்	தந்ைதயின்	ஆட்சியிேலேய

டப்	ெபற்ற 	சிறப் :	அத டன்	தந்ைத டேன	இ ந் 	ஏறத்தாழ	26
ஆண் கள்	ஆட்சி	அறி 	சிறக்கப்ெபற்றைம	மிக்க	சிறப் .	இவ்வரிய	ெசயல்,
இராேசந்திரன்	இந்திய	அரசர்	எவ ம்	ெசய்யாத	ெபரியெதா 	அரசியல்	 ட்பம்
வாய்ந்த	ேவைல	ெசய்தான்-சிறந்த	அரசியல்	அறிஞன்	என்பைத
ெமய்ப்பித் விட்ட .	இராசாதிராசன்	 தல்	மகனல்லன்.	இராேசந்திரன்	அவைன
இளவரசன்	ஆக்கிப்	ேபரரைச	ஆ ம்	ெபா ப்ைப	ஒப்பைடத்தான்	எனின்,	இந்த
இளவல்	ஏைன	மக்களி ம்	பல்லாற்றா ம்	சிறப் ப்	ெபற்றவனாக	இ ந்தி த்தல்
ேவண் ம்	அன்ேறா?	இங்ஙனம்	அவரவர்	ஆற்றல்	அறிந் 	அவரவர்க்ேகற்ற	அரசப்
பதவி	அளித்த	ெப ைம	இராேசந்திரன்	ஒ வர்க்ேக	உரியதா ம்,	என்னல்
மிைகயாகா .	ெதன்	இந்திய	வரலாற்றிேல	இ 	 றிப்பிடத்தக்க	ெசய்தியா ம்.	
இளவல்- ந்தரேசாழன்	:	இராேசந்திரன்	தன்	மற்ெறா 	மகனான	 ந்தரேசாழன்
என்பாைனப்பாண் ய	நாட் ற் த்	தைலவன்	ஆக்கினான்.	இவ்விளவல்
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கல்ெவட் களில்	சடாவர்மன்	 ந்தர	ேசாழ	பாண் யன்	எனப்	ப கிறான்.	பாண் ய
நாட்ைட	ஆண்டதால்	‘பாண் யன்’	எனப்பட்டான்;	அப்பாண் யர்	சடாவர்வன்,
மாறவர்மன்	என்பவற்றில்	ஒன்ைற	ைவத்தி ந்தைதப்	ேபாலச்	‘சடாவர்மன்’	எனப்
ெபயர்	தாங்கினான்;	தன 	இயற்	ெபயரான	‘ ந்தர	ேசாழன்’	என்பைத ம்
ெகாண் 	விளங்கினான்.	இவ்விளவல்	பின்னர்ச்	ேசர	நாட்ைட ம்	ேசர்த் 	ஆ ம்
உரிைம	ெபற்றான்.	அதனால்,	ேசாழ	ேகரளன்	எனப்பட்டான்.	இங்ஙனம்
இவ்விளவரசன்	தன்	தந்ைத	காலம்	 வ ம்	ேசர,	பாண் ய	நா கைள
ஆண் வந்தான்.	

இங்ஙணம்	மண்டலங்கைள	ஆண்டவர்	தம்	ேபரரசன்	ெமய்ப் கைழக்	 றிேய	தம்
ெபயரில்	கல்ெவட் கள்	வி தல்	மர .	ஆயின்	ஆட்சி	ஆண் 	அவரதாகேவ
இ க் ம்.	இராேசந்திரன்	தன்	மக்களிட ம்	தன்	நம்பிக்ைகக் ரிய	பிற	அரசியல்
தைலவர்களிட ேம	மண்டலம்	ஆ ம்	ெபா ப்ைப	விட் ந்தான்.	ேபரரசன்	தன்
மக்கைளேய	மண்டலத்	தைலவர்கள்	ஆக்கி	ைவத்தைமயால்,	ேபரர 	 ழப்பம்
இன்றிச்	ெசவ்வேன	நைடெபற் 	வந்த .	

ேபார்ச்	ெசயல்கள்	:	இராேசந்திரன்	காலத் ப்	ேபார்ச்	ெசயல்கள்	 ன் வைகயின.
அைவ	(1)	இவன்	இளவரசனாக	இ ந் 	நடத்தியைவ,	(2)	அரசனாக	இ ந்
நடத்தியைவ,	(2)	இவன்	காலத்தில்	இளவரசனான	இராசாதிராசன்	நடத்தியைவ
எனப்ப ம்.	 தற்	பிரி 	இராசராசன்	வரலா 	 ம்	ப தியிற்	காணலாம்.
இரண்டாம்	ப திைய	இங் 	விளக் ேவாம்.	
இைட ைற	நா 	:	இ 	கி ஷ்ைணக் ம்	 ங்க	பத்திைரக் ம்	இைடப்பட்ட
சமெவளி.	அஃதாவ 	இப்ேபா 	‘ெரய்ச் ர்’	எனப்ப ம்	ேகாட்டம்	என்னலாம்.
[12]	இஃ 	‘எடெதாேற	இரண்டாயிரம்’	என் 	கன்னடர்	கல்ெவட் களில்
றப்பட் ள்ள .	

ெகாள்ளிப்	பாக்ைக	:	இஃ 	ஐதராபாத் க் 	நாற்பத்ைதந் 	கல்	வடகிழக்ேக
உள்ள .	இதன்	இன்ைறய	ெபயர்	‘ ல்பாக்’	என்ப .	இ 	‘ெகாள்ளிப்	பாக்ைக
ஏழாயிரம்’	எனப்ப ம்.	இந்நா 	13-ஆம்	 ற்றாண் வைர	சிறப் ற்றி ந்த .
[13]	இதன்	மதில்	 ள்ளிமரங்கள்	நிைறந்த .	இஃ 	ஆறாம்	விக்கிரமாதித்தனின்
காலத்தில்	அவ ைடய	மகனான	 ன்றாம்	ேசாேம வரனால்	ஆளப்பட் 	வந்த .	

மண்ைணக்	கடக்கம்	:	இஃ 	இராட் ர டர்க் க்	ேகாநகராக	இ ந்த	இடம்.	இ ,
பிற 	வந்த	ேமைலச்	சா க்கியர்க் ம்	சிறி காலம்	தைல	நகரமாக	இ ந்த .
வடக்ேக	பரமார	அரச ம்	ெதற்ேக	ேசாழ ம்	இதைனத்	தாக்கத்	தாக்க,
சா க்கியர்	தம 	தைலநகைரக்	கலியான	 ரத் க் 	மாற்றிக்	ெகாண்டனர்.
மண்ைணக்கடக்கம்	இப்ெபா 	மான்யேகடம்	எனப்ப ம்.	இதன்	மதி:	கடக்க

யாத	வன்ைம	உைடய .	

இந்நா கைள	இராேசந்திரன்	ெவன்றான்	என் 	இவன 	 ன்றாம்	ஆண் க்
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கல்ெவட் கள்	 றிக்கின்றன.[14]	தி ெவாற்றி ர்	மண்டபம்	ஒன் க் 	‘மண்ைன
ெகாண்ட	ேசாழன்’	என் ம்	ெபயர்	இடப்பட்ட .[15]	

ஈழப்ேபார்	:	இராசராசன்	காலத்தில்	நடந்த	ஈழப்ேபாரில்	ேதாற்ேறா 	ஒளிந்த	ஐந்தாம்
மஹிந்தன்	என் ம்	ஈழ	அரசன்,	சில	ஆண் கள்	கழித் ப்	ெப ம்	பைட	திரட் ச்
ேசாழர்	ஆட்சிக் ட்பட்ட	ஈழப்ப திைய	மீட்க	 யன்றான்.	அைதக்	ேகள்வி ற்ற
இராேசந்திரன்	ெப ம்பைட டன்	ெசன்றான்;	ேபாரில்	ெவற்றி	ெகாண்டான்.	ஈழத்
அரச க் ம்	அவன்	மைனவியர்க் ம்	உரிய	 கைள ம்	அணிகலன்கைள ம்
ெபான்மணிகைள ம்	பிற	சின்னங்கைள ம்	ைகப்பற்றி	மீண்டான்;	இவற் டன்	ஒ
ற்றாண் க் 	 ன்	இராசசிம்ம	பாண் யன்	விட் ந்த	மணி
தலியவற்ைற ம்	ைகப்பற்றினான்.[16]	இப்ேபார்	நிகழ்ச்சி	கி.பி.	1017-18-இல்

நைடெபற்றதாதல்	ேவண் ம்.	ேசாழ	ேசைனகள்	இலங்ைகையச்	 ைறயா ன,
ேதால்வி ற்ற	மஹிந்தன்	மீட் ம்	காட் ற் 	ஒ விட்டான்’	என் 	மகாவம்சம்

கிற .	ஆயி ம்,	அவன்	எவ்வாேறா	ேசாணாட் ற் ப்	பி த் ச்
ெசல்லப்பட்டான்.	அங் 	அவன்	ேசாழர்க் 	 ற் ம்	பணிந் விட்டான்[17].	அவன்
ேசாழ	நாட் ேல	கி.பி.	1029-இல்	இறந்தான்.	இப்ேபாரினால்	ஈழநா 	 ற்றி ம்
ேசாழர்	ஆட்சிக் 	உட்பட் 	விட்ட .	இராேசந்திரன்	கல்ெவட் கள்	இலங்ைகயிற்
கிைடத் ள்ளன.[18]	

ேசாழ	நாட் ல்	இறந்த	மஹிந்தன 	மகன்	மைறவாக	ஈழத்தவரால்
வளர்க்கப்பட்டான்.	அவன்	தன்	தந்ைத	ேசாணாட் ல்	ம ந்தைதக்	ேகட் ,
ேராஹணப்	ப திக் த்	தாேன	அரசனாகி,	 தலாம்	விக்கிரமபா 	என் ம்
ெபய டன்	கி.பி.	1029	 தல்	1041	வைர	ஆண் வரலானான்.[19]	

ெதன்னாட் ப்	ேபார்	:	பாண் யநா 	இராசராசன்	காலத்திற்றாேன
அ ைமப்பட் விட்ட .	அப்ப 	இ ந் ம்,	இராேசந்திரன்	அங் ச்	ெசன்
பாண் யைனத்	ேதாற்க த் 	விரட் ,	அந்நாட்ைட	ஆளத்	தன்	மகனான	 ந்தர
ேசாழைன	நிைலநி த்தி	மீண்டான்.	பிற 	பர ராமன 	ேசர	நாட்ைடக்
ைகக்ெகாள்ளப்	ெப ம்பைட டன்	மைலையத்	தாண் ச்	ெசன்றான்;	அங் 	இ ந்த
அரச டன்	ேபார்	ெசய் 	ெவன்றான்;	கிைடத்த	நிதிக் வியல்க டன்	தன்	நா
தி ம்பினான்’	என் 	தி வாலங்காட் ச்	ெசப்ேப கள்	ெசப் கின்றன.	இத டன்
இராேசந்திரன 	 ன்றாம்	ஆட்சி	ஆண் ல்	 ரீ	வள் வர்	என் ம்	ெபயர்ெகாண்ட
ரீ	வல்லப	பாண் யன்	மைனவி	தி விச ர்க்ேகாவி க் 	நிவந்தம்

ெகா த்தாள்[20]என்பைத ம்	இராேசந்திரன்	ம ைரயில்	ெபரிய	அரண்மைன
ஒன்ைறக்	கட் னான்[21]	என்பைத ம்	ேநாக்க,	ேசாழர்	ஆட்சியில்
இ ந்தேபாதி ம்,	பாண் யர்	தைலமைறவாகப்	பாண் ய	நாட் ல்	இ ந்
ெகாண்ேட	கலகம்	விைளத்தனேரா	என்ப 	எண்ண	ேவண் வதாக	இ க்கிற .
இராேசந்திரன்,	இராச	ராசைனப்	ேபாலக்	காந்த ர்ச்	சாைலயில்	கலம்	அ த்தான்.
[22]	இக் றிப் களால்	ேசரபாண் ய	நா களில்	அைமதிைய	நிைல	நாட்டேவ
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இராேசந்திரன்	 ைனந்	தி த்தல்	ேவண் ம்	என்பேத	ெபறப்ப கிற .	

சா க்கியப்	ேபார்	:	இராேசந்திரன 	9-ஆம்	ஆண் க்	கல்ெவட் ல்,
இராேசந்திரன்	காஞ்சியினின் ம்	 றப்பட் ச்	ெசன் ,	‘ஜயசிங்கன ’
இரட்ைடப்பா 	ஏழைர	லக்கம்	ெவன் 	நவநிதிகைளக்	ைகப்பற்றிய	ெசய்தி
காணப்ப கிற .	இப்ேபார்	தி வாலங்காட் ச்	ெசப்ேப களில்	காப்பிய	நைடயில்
பத் ச்	 ேலாகங்களால்	சிறப்பிக்கப்பட் ள்ள [23].	கி.பி.	1016-இல்	ஐந்தாம்
விக்கிரமாதித்தன 	தம்பியான	ஜயசிம்மன்	சா க்கிய	நாட்ைட
ஆளத்ெதாடங்கினான்.	அவன்	பல்லாரி,	ைம ர்	என் ம்	ப திகைளக்
ைகப்பற்றினான்.[24]	ேசர	ேசாழைர	ெவற்றி	ெகாண்டதாகக்	 றிக்	ெகாண்டான்.
இராேசந்திரன்	ஜயசிம்மைன	 யங்கி	( சங்கி)	என் ம்	இடத்தில்	ெபா
ெவன்றான்.	‘ யங்கி’	என்ப 	பல்லாரிக்	ேகாட்டத்தில்	உள்ள	‘உச்சங்கி	 ர்க்கம்’
என்பர்	சிலர்[25].	ஐதராபாத்	சமஸ்தானத்தில்	உள்ள	‘மாஸ்கி’	என்பதா ம்	என்பர்
சிலர்.[26]	

கங்ைக	ெகாண்டான்	:	இராேசந்திரன 	41-ஆம்	ஆண் ல்	இவன 	வட	நாட் ப்
பைடெய ப் க்	 றப்பட் ள்ள .	எனேவ,	இவன்	கி.பி.1023-இல்	வடநா
ேநாக்கிச்	ெசன் 	மீண் த்தல்	ேவண் ம்.	இப்	பைடெய ப்பில்	இராேசந்திரன
ேசைனத்	தைலவன்	பல	நா கைள	ெவன்றான்;	இராேசந்திரன்	அத்தைலவைனக்
ேகாதாவரிக்கைரயில்	சந்தித்தான்.	ேசைனத்	தைலவன்	 தலில்	(1)	சக்கரக்
ேகாட்டத்ைத	ெவன்றான்.	அந்த	இடம்	‘மத்திய	பிரேதசத்தில்’	உள்ள	பஸ்தர்
சமஸ்தானத்தின்	தைலநகரமான	இராச ரத்திற் 	12	கிமீ	ெதாைலவில்	உள்ள
‘சித்திரேகாடா’	என் ம்	ஊரா ம்[27].	இந்தப்	ப தியிற்றான்	ம ரமண்டலம்
(ஒரிஸ்ஸாவில்	உள்ள	‘ம பன்’	என்ப ),	நாமைனக்ேகாலம்,	பஞ்சப்	பள்ளி	ஆகிய
இடங்க ம்	இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்.	(2)	ஆதிநகரில்	இந்திராதைன
ெவன் 	ேகாசல	நாட்ைட ம்	கா கள்	ெசறிந்த	ஒட்டரேதசத்ைத ம்
ைகக்ெகாண்டான்.	தி வாலங்காட் ச்	ெசப்ேப கள்,	இராேசந்திரன்
ஒட்டரேதசத் 	அரசைனக்ெகான் ,	அவன்	தம்பியிடம்	பன்மணிக் வியைலத்
திைறெகாண்டான்	என் 	 றிக்கின்றன.	(3)	பிற ,	இவன்,
தன்மபாலன 	தண்ட த்தி	இரண ரன்	ஆண்ட	ெதன்லாடம்,	ேகாவிந்தசந்திரன்
ஆண்டகிழக் 	வங்காளம்	இவற்ைற	 ைறேய	அைடந்தான்.	தண்ட த்தி	என்ப
ஒட்டர	ேதசத் க் ம்	வங்காளத் க் ம்	ந வில்,	 வர்ணேரைகயாற் க்
இ கைரயி ம்	உள்ள	நா [28].	இ 	பைடகாப்பாக	ஒ 	தைலவ க் க்
ெகா க்கப்பட் 	அவனால்	 கரப்பட்ட	நிலம்’	எனக்	ெகாள்ளலாம்.	வங்காளத்தில்
ஒ 	ப தி	ராடா	எனப்பட்ட .	அ ேவ	கல்ெவட் 	 றிக் ம்	லாட	ேதசம்	ஆ ம்.
இம் ன் 	நா கைள ம்	ஆண்ட	அரசர்கள்	ஏறத்தாழ	வரலாற்றில்	இடம்ெபற்றவேர
ஆவர்.	ஆதலின்,	இவர்கள்	ெபயர்கள்	ெபாய்ப்ெபயர்கள்	அல்ல.	மகிபாலன்	வங்க
நாட்ைட	ஆண் வந்தான்.	அவன்	ேசாழர்	தாைனத்	தைலவன 	சங்ெகாலிக்
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அஞ்சிப்	ேபார்க்களம்	விட் 	ஓ விட்டான்.	உடேன	ேசாழர்	ேசைனத்	தைலவன்
அவ்வரச ைடய	யாைனகைள ம்	ெபண் ர்	பண்டாரங்கைள ம்	பற்றிக்	ெகாண்
கங்ைகக்கைரைய	அைடந்தான்.	

ேதால்வி ற்ற	ேவந்தர்	தைலகளில்	கங்ைகநீர்	ெகாண் வரப்பட்ட [29].	இ
மிைகபடக்	 றேலா,	உண்ைமேயா,	ெதரியவில்ைல.	ெப மகிழ்ச்சிேயா
தி ம்பிவந்த	ேசைனத்	தைலவைன	இராேசந்திரன்	ேகாதாவரி	யாற்றங்கைரயிற்
சந்தித் 	மகிழ்ந்தான்.[30]	இந்த	வட	நாட் ப்	பைடெய ப்பில்	ஏறத்தாழ	இரண்
ஆண் கள்	கழிந்தி க்கலாம்.	இராேசந்திரன்	தான்	ெவன்ற	வட	நா கைள	ஆள
வி ம்பவில்ைல.	அதற்காக	அவன்	பைடெய த்திலன்;	தான்	 திதாக	அைமத்த
கங்ைக	ெகாண்ட	ேசாழ ரத்ைத ம்	ேசாழகங்கம்	என் ம்	ஏரிைய ம்	கங்ைக	நீரால்

ய்ைம	ஆக்க	வி ம்பிேய	பைடகைள	வடக்ேக	அ ப்பிக்	கங்ைக	நீைரக்
ெகாண் வர	 யன்றான்.	ேவற்றரசன்	பைட	தன்	நாட் 	வழிேய	ெசல்லப்	 திய
நாட் னர்	இடந்தரார்	ஆதலா ம்,	வடவைர	ெவன்ற	 கழ்	தனக் 	இ க்கட் ேம
என	இராேசந்திரன்	எண்ணியதா ேம	இப்ேபார்கள்	நிகழ்ந்தனவாதல்	ேவண் ம்.	

வங்கத்	தமிழ்	அரசர்	:	இப்	பைடெய ப்பில்	ஈ பட்ட	பைடத்தைலவேனா	அரசியல்
தந்திரிேயா	ஒ வன்	(க நாடகன்)	ேமற் 	வங்காளத்தில்	தங்கிவிட்டான்.	அவன்
வழிவந்தவன்	சாமந்த	ேசனன்	என்பவன்.	அவேன	பிற்காலத்தில்	வங்காளத்ைத
ஆண் வந்த	ேசன	மரபின்	 தல்	அரசன்	ஆவன்[31].	மிதிைலைய	ஆண்ட
க நாடர்	இங்ஙனம்	ெசன்ற	ெதன்னாட்டவேர	ஆவர்.	கங்ைகக்	கைர	நா களில்
இ ந்த	சிவ	பிராமணர்	பலர்	இராேசந்திரன்	காஞ்சியி ம்	ேசாழ	நாட் ம்

ேயறினர்[32].	அறி ம்	ஆற்ற ம்	உைடயவர்	எந்நாட்டாரா ம்	ேபாற்ற க்
ரியேர	அல்லேரா?	

கடாரம்	 தலியன	:	இராேசந்திரன்	கடல்	கடந் 	கடாரம்	 தலியன	ெகாண்ட
ெசய்தி	இவன 	13-ஆம்	ஆட்சி	ஆண் க்	கல்ெவட் ற்றான்	காண்கிற .
[33]	எனேவ,		இவன்	கி.பி.	1024-25-இல்	அவற்ைற	ெவன்றி த்தல்	ேவண் ம்.
கடல்கடந் 	ெசன்ற	இம் யற்சியில்	இராசராசன்,	 தலில்	கடாரத் 	அரசைன
ெவன் 	அவ ைடய	யாைன,	ெசல்வம்,	வித்தியாதரத்	ேதாரணம்	 தலியன
கவர்ந்தான்;	பின்னர்ப்	பல	நா கைள ம்	ஊர்கைள ம்	பி த்தான்;	இ தியிற்
கடாரத்ைத ம்	ைகக்ெகாண்டான்.	இனி	இவன்	ெகாண்ட	நா க ம்	ஊர்க ம்
எைவ	என்பைதக்	காண்ேபாம்.	
ஸ்ரீவிஷயம்	:	இ 	 மத்ரா	தீவில்	உள்ள	‘பாலம்பாங்’	என் ம்	மாகாணம்	ஆ ம்.
இ 	மேலயாத்	தீ களில்	வாணிகத்	ெதாடர்பால்	கி.பி.	8	 தல்	13-ஆம்
ற்றாண் 	வைர	சிறப் ற் 	விளங்கிய .	இதைனச்	சீனர்	‘ஸ்ரீ	விஜயம்’	என்
றிப்பிட் ள்ளார்.	இந்தப்	ப தி	கிழக் -ேமற் 	வாணிக	வழிகட் 	ந 	இடமாக

இ ந் ,	ெசழிப் ற்ற .	ஸ்ரீ-தி ,	விஷயம்-நா ;	தி நா 	என்ப 	ெபா ள்.	
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கடாரம்	:	இ ,	ெதன்திைரக்	கடாரம்	எனப்படலால்,	கடற்கைரையச்	ேசர்ந்த	ப தி
என்ப 	விளங் ம்.	இ 	வட	ெமாழியில்	‘கடாஹம்’	என் ம்	தமிழில்	‘காழகம்,
கடாரம்’	என ம்	பட்ட .	காழகம்	என்ப 	பத் ப்பாட் ற்	காணப்படலால்,	சங்கத்
தமிழர்	ெந ங்காலமாகக்	கடாரத் டன்	கடல்வழி	வாணிகம்	ெசய் வந்தைம
அறியலாம்.	சீன ம்	ெந ங்காலமாக	வாணிகம்	ெசய் வந்தனர்.	அவர்கள்	எ தி
ைவத்த	 றிப் களால்,	மேலயா	தீபகற்பத்தின்	ெதன்ப தியில்	உள்ள	‘ெகடா’
என் ம்	இடேம	‘கடாரம்’	ஆதல்	ேவண் ம்	என்ப 	ெதரிகிற .	இதைன
ஆண்டவன்	‘சங்கிராம	விசேயாத் ங்க	வர்மன்’	என்பவன்[34].	மாயி ங்கம்,
இலங்காேசாகம்,	மைல ர்	என்பன	மேலயாத்	தீபகற்பத் ப்	ப திகள்	ஆ ம்.
மாப்பப்பாைம,	தைலத்தக்ேகாலம்	என்பன	‘க்ரா’	 சந்திக் ப்	பக்கத் ப்	ப திகள்
ஆ ம்.	மாதமாலிங்கம்	என்ப 	மேலயாவின்	கீழ்ப் றத்தில்,	 வாண்டன்	ஆ
கடேலா 	கலக் ம்	இடத்தில்	உள்ள	ெதமிலிங்	அல்ல 	‘ெதம்ெபலிங்’
எனப்ப வதா ம்.	வைளப்பந் 	என்ப 	இன்ன	இடம்	என்ப 	ெதரியவில்ைல.
பண்ைண	என்ப 	 மத்ராத்	தீவின்	கீழ்க்	கைரயில்	உள்ள	பனி	அல்ல 	‘பெனய்’
என் ம்	ஊரா ம்.	
இலா ரி	ேதசம்	-	இ 	 மத்ரா	தீவின்	வடப தியில்	உள்ள	நாடா ம்.	அேரபியர்
இதைன	லா ரி	என் 	 றித் ளர்.	

மாநாக்கவாரம்	-	இ 	நிக்ேகாபார்	தீ களின்	பழம்	ெபயர்	ஆ ம்.	
இக்கா க ம்	ஊர்க ம்	அக்காலத்தில்	ஸ்ரீ	விஷயப்	ேபரரசிற் 	உட்பட்
இ ந்தன	என் 	சீன	 ல்கள்	 கின்றன.	இந்தப்	ப திகளில்	நல்ல
ைற கங்கள்	இ ந்தன.	சீன	நாட் க்	கப்பல்க ம்	தமிழ்	நாட் க்	கப்பல்க ம்

சந்திக்க ம்,	பண்டங்கைள	மாற்றிக்	ெகாள்ள ம்	மேலயா	நா க டன்	வாணிகம்
ெசய்ய ம்	இந்த	இடங்கள்	ேப தவியாக	இ ந்தன.	இங்கனம்	தமிழக
வாணிகத்திற் 	உதவியாக	இ ந்த	இடங்கைள	இராேசந்திர	ேசாழன்	வலிந்
ெவன்றதன்	காரணம்	இன்ன 	என்ப 	விளங்கவில்ைல;	அங் த்	தங்கி	வாணிகம்
ெசய்த	தமிழர்[35]	உரிைமகைளக்	காக்கேவா	அல்ல 	ஸ்ரீ	விஷய	அரசன்
ெச க்ைக	அடக்கேவா	ெதரியவில்ைல.	ெவன்ற	அந்நா 	கைளச்	ேசாழன்
ஆண்டதாக ம்	ெதரியவில்ைல.	ஆதலின்,	ேமற்	 றப்ெபற்ற	காரணங்கள்
ெபா த்தமாக	இ க்கலாம்.	
இராசாதிராசன்	ெசய்த	ேபார்கள்	:	இராேசந்திர	ேசாழன்	காலத்திற்றாேன
இராசாதிராசன்	ெசய்த	ேபார்க ம்	தந்ைதையேய	சா மாதலின்,	அைவ ம்	இவன்
ெசய்த	ேபார்கள்	என்ேற	ெகாள்ளற்பாலன.	இனி,	அவற்றின்	விவரம்	காண்ேபாம்.	

ஈழப்	ேபார்	:	இராேசந்திரன்	ஆட்சியின்	ெதாடக்கத்தில்	உண்டான	ஈழப்ேபா க் ப்
பிற 	கி.பி.1042-இல்	மீண் ம்	இராசாதிராசன்	இலங்ைகயில்	ேபார்	நிகழ்த்த
ேவண் 	யி ந்த .	விக்கிரமபா 	13	ஆண் கள்	அரசாண் 	இறந்தான்.	அவன்

https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/இராசேந்திர_சோழன்#cite_note-34
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/இராசேந்திர_சோழன்#cite_note-35


ேசாழ டன்	ேபார்	ெசய் 	இறந்தான்	என் 	ேசாழர்	கல்ெவட் கள்	ெசப் கின்றன.
அவ க் ப்	பின்	கித்தி	என்பவன்	எட்ேட	நாட்கள்	ஆண்டான்	பிற 	மஹாலான
கித்தி	என்பவன்	 ன்றாண் கள்	ேராஹன	நாட்ைட	ஆண்டான்.	அவன்
ேசாழ டன்	ேபாரிட் த்	ேதாற் த்	தற்ெகாைல	ெசய் 	ெகாண்டான்.	 வ
நாட் ற் 	ஒடவிட்ட	அவன்	மகன்	விக்கிரம	பாண் யன்	(சிங்கள	அரச க் ம்
பாண் யன்	மக க் ம்	பிறந்தவன்)	ேராஹணத்ைத	அைடந் 	அரசன்	ஆனான்.
அவன்	‘ஜகதீபாலன்’	என்பவ டன்	ெசய்த	ேபாரில்	இறந்தான்.	இந்த	ஜகதீபாலன்
அேயாத்திைய	ஆண்ட	அரச மாரன்	என் 	மகாவம்சம்	 கிற .	அவன்	கன்யா
ப்ஜம்	என் ம்	நாட் லி ந் 	ஓ வந்தான்;	அவன்	ெபயர்	‘வீரசலாேமகன்’	என்

ேசாழர்	கல்ெவட் கள்	 கின்றன.	இலங்ைக	ேவந்தைர	ெவன்ற	அவைன ம்
ேசாழர்	ெகான்றனர்;	அவன்	தமக்ைக,	மைனவியைரச்	சிைற	ெகாண் ,	தாைய
க்கரிந் 	அவமானப்ப த்தினர்.	விக்கிரம	பாண் யன்	மகன்	பராக்கிரமன்,

ேசாழர்	அவைன ம்	ெவன் 	 ெகாண்டனர்[36].	
பாண் ய டன்	ேபார்	:	பாண் ய	நாட் ல்	 ந்தர	பாண் யன்	சிற்றரசனாக	இ ந்
ஒ 	ப திைய	ஆண் வந்தான்.	அவன்	ஒ 	பைடதிரட் க்	கலகம்	விைளத்தான்.
இராசாதிராசன்	அவைனப்	ேபாரில்	 றிய த் 	நாட்ைட	விட் 	விரட் 	விட்டான்.
இஃ 	எந்த	ஆண் 	நடந்த 	என்ப 	 றக் டவில்ைல.	

மைலநாட் ப்	ேபார்	:	இராசாதிராசன்	மைல	நாட்ைட	ஆண்ட	அரசர்	பலைரப்
ெபா 	ெவற்றிெகாண்டான்	என் 	அவன 	ெமய்ப் கழ்[37]	 கிற .
இராசாதிராசன்	பாண் 	மண்டலத்தினின் ம்	காந்த ர்ச்சாைலயில்	கலம்
அ க்கச்	ெசன்றான்;	வழியில்	ேவள்நாட் 	அரசைனத்	தாக்கிக்	ெகான் ,	 பக
நாட் 	(ெதன்	தி வாங் ர்)	அரசைன	வி வித்தான்[38].	எலிமைலக் ப்
பக்கத்தில்	இ ந்த,	நா 	‘இராம டம்’	என்ப 	‘எலி	நா ’	என ம்	ப ம்.	அதன்
அரசன்	 வர்	தி வ 	எனப்பட்டான்[39].	இராசாதிராசன்	அவைன	ெவன் ,
ேசரைனத்	 ரத்தி	அ த்தான்,	இச்ெசய்திகைள	இவன 	“திங்கேளர்த ’	என்
ெதாடங் ம்	கல்ெவட் ற்	காணலாம்.	
ேமைலச்	சா க்கியப்	ேபார்	:	இராேசந்திரன 	இ திக்	காலத்தில்	ேமைலச்
சா க்கியர்	ேசாழ டன்	மீண் ம்	ேபார்	ெதா த்தனர்.	கி.பி.1042-இல்	சா க்கிய
மன்னன்	இரண்டாம்	ஜயசிம்மன்	இறந்தான்.	அவன்	மகனான	 தலாம்
ேசாேம வரன்	அரசன்	ஆனான்.	அவ க் 	ஆகவமல்லன்,	திைரேலாக்கிய	மல்லன்
என் ம்	ேவ 	ெபயர்க ம்	உண் .	ேசாழர்	கல்ெவட் களில்	அவன்	‘ஆகவமல்லன்’
என்ேற	 றிக்கப்பட்டான்.	இதனாற்	ேபார்	 ண்ட .	இராசாதி	ராசன்	சா க்கிய
ேசைனையப்	 றங்கண்டான்.	ேசைனத்	தைலவர்களான	தண்டப்	ைபயன்,
கங்காதரன்	என்ேபாைரக்	ெகான்றான்.	ேசாேம வரன்	மக்களான
விக்கிரமாதித்த ம்	விசயாதித்	த ம்	சங்கைமயன்	என்ற	தாைனத்	தைலவ ம்
ேபார்க்களத்தினின் ம்	ஓ 	மைறந்தனர்.	இராசாதித்தன்	பைகவர்	ெபா ள்கைளக்
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ைகக்ெகாண் 	ெகாள்ளிப்	பாக்ைகைய	எரி ட் னான்[40].	சி 	 ைற,
ெப ந் ைற,	ைதவ	பீமகசி	என் ம்	 த் ைறகளி ம்	[ றிப் 	1]யாைனகைளக்
ளிப்பாட் ச்	சா க்கியர 	பன்றிக் றி	ெபாறிக்கப்	பட்ட	 ன் களில்	 லிக் றி

ெபாறித்தான்[41].	

ேசாழைர	ெவல்ல	 யாெதன்பைத	உணர்ந்த	ஆகவமல்லன்	 வர்	சிலைர
இராசாதிராசனிடம்	அ ப்பினான்.	ேசாழன்	அவ ள்	இ வைரப்பற்றி	ஒ வற்
‘ஐங் மி’	ைவத் ம்,	மற்றவர்க் ப்	ெபண்	உைட	தரித் ம்	அலங்கரித்தான்;
அவர்க் 	 ைறேய	ஆகவமல்லன்,	ஆகவமல்லி’	என்ற	ெபயரிட் த்	தி ப்பி
அ ப்பினான்.	இதனாற்	சிறந்த	ஆகவமல்லன்	‘ ண் ’	என் மிடத்திற்	ேபார்
ெசய் 	ப ேதால்வி	அைடந்தான்.	இராசாதிரா	சன்	கலியாண ரத்ைதக்
ைகக்ெகாண் ,	அங் 	வீராபிேடகம்	ெசய் 	விசய	ராேசந்திரன்	என்ற	பட்டம்

க்ெகாண்டான்[42].	இவன்	அப்ெப 	நகரத்	ைத ம்	 ைறயா ப்	பல
ெபா ள்கைளக்	ைகப்பற்றினான்.	அவற் ள்	 றிப்பிடத்தக்க 	வாயிற்காவலர்
சிைல	ஒன் .	அதன்	பீடத்தில்,	“ஸ்வஸ்தி	ரீ	உைடயார்	 ர்	விசயராேசந்திர	ேதவர்
கலியாண ரம்	எறிந் 	ெகா வந்த	 வார	பாலகர்”	என்ப 	ெபாறிக்கப்	பட் ள்ள .
அச்சிைல	தாரா ரம்	ஐராவேதச் ரர்	ேகாவிலில்	இ ந்த ;	இப்ெபா 	தஞ்ைசப்
ெபரிய	ேகாவிலில்	இ க்கிற [43].	

கங்ைகெகாண்ட	ேசாழ ரம்[ றிப் 	2]	:	இஃ 	இராேசந்திர	ேசாழனால்	 திதாக
அைமக்கப்பட்ட	ெபரிய	நகரம்	ஆ ம்.	இ 	தி ச்சிராப்பள்ளிக்	ேகாட்டத்தில்
உைடயார்	பாைளயம்	தா க்காவில்	இப்ெபா 	ஒ 	சிற் ாராக
இ க்கின்ற .இராேசந்திரன்	வடநா 	ெவன்ற	ெப ைமக் 	அறி றியாக
கங்ைகவைர	இ ந்த	நா கைள	ெவற்றி	ெகாண்டதற் 	அைடயாளமாகேவ	இக்
கங்ைக	ெகாண்ட	ேசாழ ரம்	கட் னான்[44];	இதிற்கிைடத்த	பைழய	கல்ெவட்
வீர	ராேசந்திர	ேசாழ	ேதவனேத	ஆ ம்[45].	இவன்	தஞ்ைசப்	ெபரிய	ேகாவிைலப்
ேபாலக்	‘கங்ைக	ெகாண்ட	ேசாேழச்சரம்’	என் ம்	அழ 	மிக்க	ேகாவிைலக்
கட் னான்;	‘ேசாழ	கங்கம்’	என் ம்	வியத்த 	ஏரி	ஒன்ைற	எ த்தான்.	

இராேசந்திரன்	கங்ைகநீர்	ெகாணர்ந் 	ெப 	ெவற்றி டன்	மீண் வந்த	தன்
தாைனத்	தைலவைன ம்	பைடகைள ம்	ேகாதாவரிக்	கைரயில்	சந்தித்தான்;
தி ம்பி	வ ைகயில்	தளிேதா ம்	தங்கித்	தரிசித் 	இ தியில்	தன்	நகைர
அைடந்தான்;	கங்ைக	நீைரக்	ெகாண் 	தான்	 திதாகக்	கட் ய	மாநகைர ம்
ேகாவிைல ம்	ஏரிைய ம்	 ய்ைமப்	ப த்தினான்.	இக்கங்ைகப்	பைடெய ப்
மக்களால்	வரேவற்கப்பட்ட [46].	

நகர	அைமப்ைப	அறியத்தக்க	சான் கள்	இல்ைல.	அங் ச்	ேசாழ,	ேகரளன்
என் ம்	அரண்மைன	ஒன் 	இ ந்த .[47]	அரண்மைன	ஏவலாளர்ெதா தி
ஒன் 	இ ந்த .	அதன்	ெபயர்	‘தி மஞ்சனத்தார்	ேவளம்’	என்ப .	ெபரிய
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கைடத்ெத ம்	இ ந்த [48].	ேகாவி க் 	ஒ 	கி.மீ.	ெதாைலவில்	மாளிைக
ேம 	எனப்ப ம்	திடர்	ஒன் 	இ க்கிற .அங் தான்	ேசாழர 	அரண்மைன
இ ந்ததாம்.	அத்திடரின்	அ யில்	கட்டடத்தின்	ப திக ம்	அவற்றின்
சின்னங்க ம்	காணப்ப கின்றன.	அந்த	இடம்	அகழப்	ெப மாயின்,	பல
றிப் கள்	கிைடக்கலாம்.	ஏரியின்	ெதன்கைர	ஓரத்தில்	சிற் ரர்

இ க்கிற .அதன்	ெபயர்	கங்ைக	ெகாண்ட	(ேசாழ)	 ரம்	என்ப .	அைதச்	 ற்றிக்
கா 	இ க்கிற .	அதற் 	அண்ைமயில்	அழகிய	பாைழடந்த	கட்டடச்	சிைத கள்
பல	காட் ற் ள்	இ க்கின்றன.இைவ	பைழய	பாபிேலான்	நகர	அைடயாளங்களாக
இ ந்த	ேம கைளப்	ேபால	இ க்கின்றன.	இந்நகரம்	ெசழிப்பாக	இ ந்த
காலத்தில்	ேசாழகங்கம்	உதவிய	நன்னீர்	ெசய்த	ெதாண் 	அளப்பரிதாக	இ த்தல்
ேவண் ம்;	இப்ெபா 	காடாகக்	கிடக் ம்	ெபரிய	நிலப்பரப் 	அக்	காலத்தில்
ப ைமக்	காட்சிையப்	பரப்பி	இ க் மன்ேறா?[49]	
கங்ைக	ெகாண்ட	ேசாேழச்சரம்	:	இ 	கங்ைகெகாண்ட	ேசாழன்	கட் யதால்
இப்ெபயர்	ெபற்ற .	இதன்	அைமப் 	 வ ம்	இராசராசன்	கட் ய	ெபரிய
ேகாவிைலப்	ேபான்றதா ம்.	இஃ 	ஆ 	ேகா ரங்கைளக்	ெகாண் ந்த
இக்ேகாவில்	ெபரிய	ேகாவிைலவிடச்	சிறியதாக	இ ப்பி ம்,	சிற்பேவைலயில்
அைதவிட	மிகச்	சிறந்த .	இச்சிறந்த	ேகாவில்	இப்ெபா 	அழிந் 	கிடக்கிற .
இதன்	தி ச் ற் கள்	காணப்படவில்ைல.	ேகா ரங்களில்	கீைழக்ேகா ரம்	ஒன்ேற
இப்ெபா 	இ ந்த	நிைலயில்	இ க்கின்ற .	உள்ளைற ம்	அைதச்	 ற்றி ள்ள
தி ச் வ ேம	இப்ெபா 	ஒரள 	காணத்தக்க	நிைலயில்	இ க்கின்றன.	

விமானம்:	இ 	தஞ்ைசப்	ெபரிய	ேகாவில்	விமானத்ைதப்	ேபான்ற .	இதன்	உயரம்
50	மீ.	இ 	30	மீ.	ச ரமாக	அைமந் ள்ள ;	ஒன்ப 	அ க் கைள	உைடய .
இவற் ள்	 தல்	இரண் 	அ க் கள்	ஒன்றன்ேமல்	ஒன்றாக	நிமிர்ந்
நிற்கின்றன.	மற்றைவ	ேமேல	ெசல்லச்	ெசல்ல	சி த் ச்	சரிவாக	அைமந் ள்ளன;
விமானத்தின்	நாற் றங்களி ம்	வாயில்க ம்	மாடங்க ம்	இ க்கின்றன.
விமானம்	 வ ம்	அழகிய	ப ைமகள்	காட்சி	அளிக்கின்றன.	விமான	உச்சியில்
ெபரிய	ேகாவில்	விமானத்தில்	உள்ளைதப்	ேபாலேவ	ஒேர	கல்லாலான	சிகரம்	ஒன்
இ க்கிற .	அதன்	கலசம்	இப்ெபா 	இல்ைல.	
சிவலிங்கம்	:	தஞ்ைசப்	ெபரிய	ேகாவிலில்	உள்ள	சிவலிங்கத்ைதப்ேபாலேவ	இ
ெபரிய .	இஃ 	ஒேர	கல்லால்	ஆன .	இஃ 	இ 	வி ந் 	இப்ெபா
இரண்டாகப்	பிளந் ள்ள 	என்ப 	 றப்ப கிற .	இச்	சிவலிங்கப்	ெப மாைனப்
ெபரிய	ேகாவிற்ெப மாைனப்	பா ய	க ர்த்	ேதவர்	ஒ 	பதிகத்தாற்
சிறப்பித் ள்ளார்.	அஃ 	ஒன்பதாம்	தி ைறயிற்	ேசர்க்கப்பட் ள்ள .
ெகாள்ளிடத்தில்	கீழைணக்கட் க்	கட் ய	ெபா 	இக்ேகாவிற்ப திக ம்
தி ச் ற் க ம்	தகர்த் க்ெகாண் 	ேபாகப்பட்டனவாம்.	எளிய	சிற் ாரார்
த த்தனர்.	பயன்	என்ன?	த த்தவர்	தண் க்கப்பட்டனர்.இ த்த	கற் வ க் ப்
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பதிலாகச்	ெசங்கற்	 வர்	ைவப்பதாக	வாக் தி	அளிக்கப்பட்டதாம்.ஆனால்	அ
நிைறேவற்றப்படவில்ைல[50].	
இன்ைறய	காட்சி

தி மதில்	:	நீளம்	ஏறத்தாழ	200	மீ	அகலம்	150	மீ;	கனம்	1	மீ.	 வ ம்
கற்களால்	இயன்றேத	ஆ ம்.	அத்தி 	மதிைல	அ த் 	இரண் 	அ க் த்
தி ச் ற் 	மாளிைக	இ ந்த .	இன் 	ஒ 	ப தி	மட் ேம	காணக்கிடக்கிற .	

தி ச் ற் 	:	(தி ச் ற்றில்	இன் 	பல	ேகாவில்கள்	காண்கின்றன;	சந்திரேசகரர்
ேகாவில்	அழிந் 	கிடக்கிற .	இைவ	யைனத் ம்	(சண் சர்	சி 	ேகாவில்	தவிர)
பிற்பட்டைவேய	ஆ ம்.	அம்மன்	ேகாவில்	பிற்காலத்ேத	உள்ேள	ெகாணர்ந்
கட்டப்ெபற்றதா ம்.)	தி மதிலின்	 ன் ற	 ைலகள்	இரண் ம்	பின் றமதிலின்
ந ப்ப தியி ம்	அைர	வட்டமான	‘காவற் டம்’	ேபான்ற	கட்டட	அைமப்
இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்	என்பதற் ரிய	 றிகள்	காண்கின்றன.	

உட்ேகாவி க் 	எதிேர	 ற் ம்	ெசங்கற்களாலான	ெபரிய	நந்தி	ஒன்
ப த் ள்ள .	அதன்	தைல	வைர	உயரம்	6	மீ.	 	வைர	உயரம்	4	மீ.	அதற்
வலப் றம்	ேநர்	எதிேர	சிங்க கக்	கிண 	ஒன் 	அற் தமாக	அைமந் ள்ள .
அ கில்	உள்ள	கிணற் க் ச்	ெசல் ம்	ப க்கட் கள்	டகர	வரிைசயில்
அைமந் ள்ளன.	அப்	ப க்கட் க் 	ேமல்	ெசங்கற்களாலான	சிங்கம்	காட்சி
அளிக்கிற .	அதன்	வயிற்றில்	உள்ள	வாசல்	வழிேய	ப க்கட் களில்	இறங்கிச்
ெசன்றால்,	பக்கத்தில்	உள்ள	கிணற் 	நீைரக்	காணலாம்.	ஏறத்தாழ	30
ப க்கட் கள்	நீ ள்	இ க்கின்றனவாம்;	நீ க் ேமல்	20	ப கள்	உள.	ப கள்
அைனத் ம்	க ங்கற்கேள	யா ம்.	

உட்ேகாவில்	:	இதன்	நீளம்	260	மீ.,	அகலம்	250மீ,	இத ள்	மகா	மண்டபம்	57மீ.
நீள ம்	30	மீ.	அகல ம்	உைடய .	இைற	அைறக் ம்	இம்மண்டபத்திற் ம்
இைடேய	உள்ள	அர்த்த	மண்டபத்தின்	இ பக்கங்	களி ம்	ெதற்கி ம்	வடக்கி ம்
அழகிய	தி வாயில்கள்	ப க டன்	உள்ளன.	ேகாவிைல	அ ம்	தி வாயில்
கிழக்ேக	உள்ள .	மகா	மண்டபத்தில்,	எட் ப்பந்தி	களாய்	140	கற் ண்கள்	அணி
அணியாக	உள்ளன.	ந ப்ப தி	6.மீ.	உயர ைடயதாய்,	இ 	பக்கங்க ம்	5	மீ.
உயரம்	ெகாண்டனவாய்	ேமேல	கல்	ெகாண் 	 ய	மண்டபமா ம்.	அர்த்த
மண்டபம்	இ வரிைசகளாலான	ெபரிய	ச ரக்	கற் ாண்களாலான .	விமானம்	60
மீ.	உயர ைடய .	ேகாவிலின்	அ ப்பாகம்	30	மீ	ச ர	மான .	இதன்	உயரம்	10	மீ.
இரண் 	ேமல்	மா கைள	உைடய ,	இதற் ேமல்	உள்ள	ப தி	எட் 	மா கள்
உள்ளதாய்	விளங் ம்.	
லிங்கம்	:	லிங்கம்	13	 ழச்	 ற் ைடய ;	பீடம்	30	 ழச்	 ற் ைடய ;
லிங்கத்தின்	உயரம்	4	மீ.	பீடத்ைதத்	தாங்கச்	சிறிய	கற் ாண்கள்	உள்ளன.	பீடம்
இரண்டாக	ெவ த் ள்ள .	 ல	அைறையச்	 ற்றி ள்ள	தி ச் ற்றின்	அகலம்	3
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மீ.	ஆ ம்.	இ 	ேகாவில்	தைர	மட்டத்திற் ேமல்	6	மீ.	உயரத்தில்	அைமந் ள்ள .	

அர்த்த	மண்டபம்	:	அர்த்த	மண்டபத் த்	 ாண்கட் 	ேமல்	நடனச்	சிைலகள்	பல
ெச க்கப்பட் ள்ளன.	அைவ	பலவைக	நடன	நிைலகைளக்	 றிக்கின்றன.
இலிங்கத்ைத	ேநாக்கிய	எதிர்ச் வர்	மீ 	(காஞ்சி	ைவ ந்தப்	ெப மாள்	ேகாவில்
வரில்	உள்ள	சிற்பங்கள்	ேபால)	6	வரிைசச்	சிற்பங்கள்	இ க்கின்றன.	அைவ,	(1)

சண் சர்	வரலா 	(2)	தடாதைக	தி மணம்	(3)	பார்த்த ம்	பரம ம்	ேபாரிடல்	(4)
மார்க்கண்டன்	வரலா 	 தலியன	உணர்த் கின்றன.	அைவ	அைனத் ம்	உயிர்
ஒவியங்களாகக்	காட்சி	அளிக்கின்றன.	

மகா	மண்டபம்	:	இத்தைகய	மண்டபேம	பிற்கால	ஆயிரக்கால்	மண்டபத்திற்
அ ேகாலியெதன்னலாம்.	இங் 	சம்பந்தர்	கற்சிைல	மிக்க	அழேகா
காணப்ப கிற ,	 ர்க்ைகயம்மன்	சிைல	அற் த	ேவைலப்பா
ெகாண்ட .	நவக்கிரக	அைமப் 	ேவெறங் ம்	காணப்படாத	 ைம	வாய்ந்த .
ரியன்	ேதர்அட்டதிைசப்	பாலகர்	-	அவர்க் 	ேமல்	நவக்கிரக	அைமப் -ந வண்

ப ம	பீடம்,	இைவ	அைனத் ம்	ஒேர	வட்டக்கல்லில்	அைமந் ள்ள	காட்சி	கண்
வியத்தற்	 ரிய .	மகா	மண்டபத்தில்	உள்ள	இரண் 	அைறகளில்	விமானத்தின்
கலச ம்	பல	சிலா	விக்கிரகங்க ம்	தி ேமனிக ம்	இ க்கின்றன.	

வாயிற்	காவலர்	:	ஏறத்தாழ	4	மீ.	உயரம்	ெகாண்ட	கம்பீரத்	ேதாற்ற ள்ள	வாயிற்
காவலர்	சிைலகள்	உள.	அவ ள்	 தல்	இ வர்	சிைலகள்	ேகா ரச்	சிைதவில்	உள.
எஞ்சிய	பத் ம்	ேகாவில்	வாயில்,	அர்த்த	மண்டப	வாயில்,	உள்ளைற	வாயில்,
வடக் 	-	ெதற் 	வாயில்கள்	இவற்றண்ைட	இ க்கின்றன.	

சிற்பங்கள்	:	விமானத்தில்	நிைறந் ள்ள	சிற்பங்க ம்	ேகாவிலின்
ெவளிப்பாகத்தில்	உள்ள	சிற்பந்திகழ்	உ 	வங்க ம்	மிக்க	வனப் ற்றைவ.	ெதன்
இந்தியாவி ள்ள	சிற்பங்களி ம்,	அவற்ைறப்	பின்பற்றிச்	சாவகத்தி ள்ள	உயர்ந்த
சிற்பங்க ம்	இைவ	ேமம்பட்டன	என் 	அறிஞர்	 கின்றனர்.	ெதன்ேமற்கில்
சபாபதி ம்,	ேமற்கில்	இலிங்ேகாற்பவ	அ ணாசல	ஈ வர ம்,	ெதற்கில்
விநாயக ம்,	வடக்கில்	தி வாயி க் 	அணித்தாய்,	சண்ேட வரர்க் 	இைறவன்
அ ள்	 ரிகின்ற	அ ட்ேகாலமாய்ச்	சண்ேட வர	அ ள் ரி	 ர்த்தி ம்
அ ைமயான	ேவைலப்பா 	உைடயன.	மற் ம்	கணங்க ம்,	அப்சர	மாத ம்,
இராக்கதக்	 ட்டங்	க மாக	எவ்விடத் ம்	அைமந் ள்ளைத	ேநாக் ங்கால்,
இக்ேகாவிலின்	கம்பீரமான	ேதாற்றத்திற் 	வனப்ைப	அைவ	த வன	என்னலாம்.
இவற் ட்	ெப ம்பாலான	வற்றிற் 	நரசிம்மவர்ம ைடய	மாமல்ல	 ரத் ச்
சிற்பங்கேள	அ ப்பைடயானைவ;	எனி ம்,	இைவ	அவற்றி ம்	ேமம்பட் ச்
சிற்பக்கைல	வளர்ச்சிைய	நன் 	விளக் வனவா ம்.	மற் ம்,	இக்ேகாவில்	ேசாழர்
காலத் க்	ேகாவில்க ள்,	அழகி ம்,	சிற்பத்	திறனி ம்	ஒ 	தனி	நிைல
எய்தி ள்ள 	என்பைதக்	 றலாம்[51].	இச்	சிற்பங்களின்	விரி 	ேசாழர்	சிற்பங்கள்
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என் ம்	பிரிவில்	விளக்கப்ெப ம்.	

மாளிைக	ேம [ றிப் 	3]	:	இந்த	இடம்	அரண்மைன	இ ந்த	இடமா ம்.	இ 	மிகப்
பரந்த	இடத்தில்	அைமந் ள்ள ,	இப்ேபா 	இவ்விடம்	தி த்திய	வயலாக
விளங் கிற .	வயல்களில்	ஆங்காங் 	ேம கள்	இ க்கின்றன.	அவற்றி ம்
வயல்களி ம்	உைடந்த	மட்பாண்டச்	சிைத கள்	நிரம்பிக்	கிடக்கின்றன.	ெசங்கல்
38	ெச.மீ.	நீளம்,	20	ெசமீ	அகலம்,	10	ெச.மீ.	கனம்	உைடயதாக	இ க்கின்ற .
ெபரிய	மாளிைக	ேமட்ைடத்	ேதாண் க்	கற் ரண்கள்	எ க்கப்	பட் ப்	 ச்சாவ க்
ளத்தின்	ப க்கட் கள்	கட்டப்பட்டனவாம்.	காைறக்	கலப் ண்ட	ெசங்கற்

சிைத கள்	நிரம்பக்	கிைடக்கின்றன.	இம்ேமட் ன்	கிழக்கில்	ெவங்கற் வர்
நீளமாகப்	ேபாவைத	இன் ம்	காணலாம்.	வழி	ெந கச்	ெசங்கற்	கவர்த்	தளம்
காணப்	ப கிற .	பைழய	அரண்மைனக்	கழி 	நீர்,	மைழ	நீர்	ெசல்ல	வாய்க்கால்
இ ந்த .	ஒ வைகக்	கல்லால்	ஆகிய	மதகின்	சிைத கள்	இன் ம்	காணக்
கிைடக்கின்றன.	ேகாவி க் ப்	பின்ேன	இன் ள்ள	ஒைட	 திய .	அதன்	இ
ற ம்	ெசங்கற் வர்களின்	சிைத கள்	காண்கின்றன.மாளிைகேம 	ெதற்
வடக்கில்	இரண் 	கி.மீ.	நீள ைடய .	கிழக் 	ேமற்கில்	ஒன்றைர	கிமீ
நீள ைடய .	

பண்ைட	நகரம்	:	இராேசந்திரன்	அைமத்த	 திய	நகரத்தின்	நான் 	 றங்களி ம்
நான் 	காளிகைள	எல்ைலத்	ெதய்வங்களாக	நி த்தினான்	ேபா ம்	ேமற் 	வாசல்
காளி	ேகாவில்	5	கி.மீ.	ெதாைலவில்	இ க்கிற ;	வடக் 	வாசல்	காளி	ேகாவில்
இரண் 	கல்	ெதாைலவில்	(ச ப்ைப	என் ம்	சிற் ாரில்)	உள்ள ;	ெசங்கம்	ேம
என்ற	கிராமத்தில்	உள்ள ;	கிழக் 	வாசல்	காளிேகாவில்	இரண் 	கல்
ெதாைலவில்	இ க்கிற .	ெதற் 	வாசல்	காளிேகாவில்	இரண் 	கல்	ெதாைலவில்
(வீராெரட் 	என் ம்	கிராமத்தண்ைட	இ க்கிற .	அங் த்	தீர்த்தக்	 ளம்
(தீர்த்தம்	ெகா க்கப்	பிரகதீச் ரர்	அங் ப்	ேபாதல்	வழக்கமாக	இ ந்ததாம்)
இ க்கிற .	இக் றிப் களால்,	பண்ைட	நகரம்	ஏறத்தாழ	6	கி.மீ.	ச ர
அைமப் ைடய	தாக	இ ந்த	ெதன்னலாம்.	
ற்றி ம்	சிற் ார்கள்	:	ேகாவிைலச்	 ற்றி ம்	இரண் 	கல்	ெதாைல 	வைர	உள்ள

சிற் ார்களாவன:	 ண்ணாம் க்	 ழி	(ேகாவில்	பணிக் ச்	 ண்ணாம் 	தயாரித்த
இடம்),	கணக் 	விநாயகர்ேகாவில்,	ெபான்ேனரி	(ேசாழங்க	ஏரிையச்	சார்ந்த
சிற் ரர்),	பள்ளி	ஒைட,	பாகல்ேம ,	ச ப்ைப,ெசங்கம்ேம ,	 த் 	சில்பா	மடம்,
சப்ேபாைட	மண்மைல	(இ 	 க்கால்	கல்	ெதாைலவில்	உள்ள ;	ேகாவில்	ேதர்
இங் த்தான்	இ ந்ததாம்.	அங் 	ஒ ேம 	ேதர்ேம 	என் ம்	ெபய டன்
இ க்கிற ),	ெமய்க்காவல்	 த் ார்,	வீரேசாழ ரம்,	வாண	தைரயன்	 ப்பம்	(இஃ
இன் 	‘வான ப் ’	எனப்ப கிற ),	 யவன்	ேபட்ைட,	ெதாட் 	 ளம்,	கழனி
ளம்,	உட்ேகாட்ைட	(இ 	2	கல்	ெதாைலவில்	உள்ள )	என்பன.	பரைண	ேம

என் ம்	சிற் ார்	ேகாவி க் 	7	கல்ெதாைலவில்	உள்ள .அங்கி ந் 	ப த்தி
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ட்ைடகைள	அ க்கிப்	பரைண	கட் 	விமானத்தில்	ெகாண் 	ெசல்லப்பட்டதாம்.	
ரங்கம்	:-	அரண்மைனைய ம்	ேகாவிைல ம்	இைணக் ம்	 ரங்கம்	ஒன்

இ ந்த .	அதன்	உண்ைமைய	இன் 	ேகாவிற் ம்	மாளிைகேமட் ற் ம்	இைடயில்
உள்ள	ஒைடயிற்	காணலாம்.	ெசங்கற்	 வர்க ைடய	நிலவைறப்	ப தி	ஒைடயிற்
காணப்ப கின்ற .	

ேகாவிற் 	365	காணிநிலம்	இ க்கின்ற .	ஒ 	காணிக் 	 .	5-10-0	ஆண்
வ வாய்.	இங்ஙனம்	இ ந் ம்	தக்க	கண்காணிப் 	இன்ைமயால்,	வரலாற் ப்
கழ்ெபற்ற	இக்ேகாவில்	இழிநிைலயில்	இ க்கின்ற .	இந்நிைல	நீ க் மாயின்,
இதன்	சிறப்ேப	அழிந் 	ப ம்	என்பதில்	ஐயமில்ைல.	நல்லறி ம்	பக்தி ள்ள
ெப மக்களிடம்	ேகாவிற்	பணிைய	ஒப்பைடத் க்	ேகாவிைல	நன்னிைலயில்
ைவக்கச்	ெசய்தல்	அறநிைலயப்	பா காப்பாளர்	கடைமயா ம்.	-	
உைற	கிண கள்	 தலியன	:-	ேகாவி க் 	ஒ 	கல்	ெதாைல வைர
நாற் றங்களி ம்	உைற	கிண கள்	அகப்ப கின்றன.	பைழய	ெசங்கற்கள்	நிரம்பக்
கிைடக்கின்றன,	க ங்கற்கள்	எ க்கப்ப கின்றன.	

ேகாவில்	ேகா ரம்	:-	இன் ,	இ ந் 	கிடக் ம்	ேகா ரம்	ஏறத்தாழ	25மீ.	உயரமாக
இ ந்ததாம்.	அ 	 வ ம்	க ங்கல்	ேவைலப்பா 	ெகாண்ட ;	ேமேல
சாந்தாலான	கலசங்கள்	ஏ 	இ ந்தனவாம்.	அக்ேகா ரம்,	அைணக்கட் ற் 	கல்
ேவண் 	75	ஆண் கட் 	 ன்	ெவ 	ைவத்தேபா 	இ ந் 	வி ந் விட்டதாம்.
அச்சிைத கள்	அப் றப்ப த்தப்பட் ல;	ேகாவில்	தி ச் ற் 	 வ ம்
ட்ெச கள்	நிைறந் ள்ளன;	ெச ப்பின்றி	நடத்தல்	இயலாத	ேகவல	நிைலயில்

உள்ள .	

ேசாழ	கங்கம்	:	இஃ 	இராேசந்திரனால்	ெவட்டப்பட்ட	ஏரி.	இஃ 	இப்ேபா
‘ெபான்ேனரி	எனப்	ெபயர்	ெபற் ள்ள .	இஃ 	இப்ெபா 	ேமடாக	இ க்கிற .
ஊ க் 	வடக்ேக	உள்ள	இந்த	ஏரி,	ெதற் 	வடக்காக	25	கி.மீ.	நீள ைடய ;
உயர்ந்த	கைரகைள	உைடய .	இந்த	ஏரிக் ம்	ெகாள்ளிடத்திற் ம்	இைடயில்
அ ப 	கல்	ெதாைல .	அங்கி ந் 	ெபரிய	கால்வாய்	ஒன் 	ெவட்டப்பட்ட .
அதன்	வழிவந்த	நீேர	இந்த	ஏரிைய	ஒரள 	நிரப்பிய .	மற்ெறா
கால்வாய்	ெவள்ளாற்றிலி ந் 	வந்த .	ெதற் ம்	வடக் ம்	இ ந்த
இக்கால்வாய்கள்	இரண் 	ஆ களிலி ந் ம்	நீைரப்	ெபய் 	வந்தைமயால்	ஏரி
எப்ெபா ம்	கடல்	ேபாலக்	காட்சி	அளித்த .	இக்	கால்வாய்களின்	கைரகள்
இன் ம்	காணக் ய	நிைலயில்	உள்ளன.	இந்த	ஏரி	நீர்	தி ச்சிராப்பள்ளி,	ெதன்
ஆர்க்கா 	ேகாட்டங்க க் 	நீைர	உதவியதா ம்.	இதன்	பாய்ச்சலால்	பயன்	ெபற்ற
விைள	நிலங்கள்	பலவா ம்.	ஆனால்	இன் 	இந்தப்	ெபரிய	ஏரி	தன்	பைழைமைய
மட் ேம	உணர்த்திக்	கிடப்ப 	வ ந்தற் ரியேத.	இந்த	ஏரி	இப்ெபா 	காடடர்ந்த
இடமாகிவிட்ட .	பிற்காலத்தில்	பைட	எ த்தவர்	இதைனப்	பாழாக்கினர்	என்



ஒ 	மர 	 றப்ப கிற .[52]	

இந்த	ஏரி	இப்ெபா 	 ப்பிக்கப்ப கிற ;	ேவைல	நைடெபற் 	வ கிற .	இ
தன்	பண்ைடய	நிைல	எய் மாயின்,	நா 	ெசழிப் ம்.	

மைலேயா,	 ன்ேறா	இல்லாத	சமெவளியில்	26	கி.மீ.	நீளம்	பலமான	கைர
ேபா தல்,	நீைரத்	ேதக் தல்,	100	கி.மீ.	நீள ள்ள	கால்வாய்	ெவட் 	நீைரக்
ெகாணர்தல்	என்பன	எளிதான	ெசயல்கள்	ஆகா.	இவ்வரிய	ெசயல்கைளச்	ெசய்

த்த	இராேசந்திரன்	ேநாக்கம்,	தன்	 கள்	நல்வாழ் 	வாழக்	கண் ,	தான்
இன் றல்	ேவண் ம்	என்பெதான்ேற	அன்ேறா?	இத்தைகய	ேபரரசைனப்	ெபற்ற
தமிழ்	நா 	ேப 	ெபற்றேத	அன்ேறா?	
அரசன்	வி கள்	:	இராேசந்திரன்	வி ப்	ெபயர்கள்	பலவா ம்.	அவற் ள்
ம ராந்தகன்,	உத்தம	ேசாழன்,	விக்கிரமேசாழன்,	வீரராேசந்திரன்[53]	என்பன
இவன்	 ன்ேனார்க் ம்	பின்ேனார்க் ம்	இ ந்த	ெபயர்கள்.	இவ க்ேக	உரியைவ

ெகாண்ட	ேசாழன்[54],	கங்ைக	ெகாண்ட	ேசாழன்,	கடாரம்	ெகாண்டான்,
பண் த	ேசாழன்[55]	என்பன.	

அரச	 ம்பம்	:	அரச	 ம்பம்	ெப ம்பா ம்	பைழயாைறயில்	இ ந்த ேபா ம்
பைழயாைற	அக்காலத்தில்	‘ ெகாண்ட	ேசாழம்’	எனப்	ெபயர்	ெபற் 	இ ந்த .
இராேசந்திரன்	 தல்	மைனவியான	பஞ்சவன்	மாேதவிக் 	அங் ப்	பள்ளிப்பைட
அைமக்கப்பட்ட [56].	இராேசந்திர க் 	மைனவியர்	பலர்	இ ந்தனர்.	அவ ள்
பஞ்சவன்	மாேதவியார்,	தி வன	மாேதவியார்	எனப்பட்ட	வானவன்
மாேதவியார்[57].	 க்ேகாக்கிழான்	அ கள்[58].	வீர	மாேதவியார்	என்ேபார்
றிப்பிடத்	தக்கவராவர்.	வீரமாேதவியார்	இராேசந்திர	 டன்	உடன்கட்ைட	ஏறினவர்

ஆவர்[59].	இப்	ேபரரசர்க் ப்	பிள்ைளகள்	பலர்	இ ந்தனர்.	அவர்	நமக் த்
ெதரிந்தவைர	இராசாதிராசன்,	இராேசந்திரேதவன்,	வீர	ராேசந்திரன்	என்ேபார்
ஆவர்.	இம்	 வ ள்	சடாவர்மன்	 ந்தர	ேசாழன்	ஒ வனா	அல்ல 	ேவறானவனா
என்ப 	விளங்கவில்ைல.	பிரானார்	எனப்ப ம்	அ ெமாழி	நங்ைக	ஒ 	ெபண்;
அம்மங்கா	ேதவி	ஒ 	ெபண்.	அ ெமாழி	நங்ைக	இராசாதிராசன்	ஆட்சி
ற்ப தியில்	தி மழப்பா க்	ேகாவி க் 	விைல	உயர்ந்த	 த் க் ைட	அளித்தி
க்கிறாள்[60].	இராசராசன்	மகளான	 ந்தவ்ைவக் ம்	சா க்கிய

விமலாதித்தற் ம்	பிறந்த	இராசராச	நேரந்திரன்	என்பவன்	இராேசந்திரன்	மகளான
அம்மங்கா	ேதவிைய	மணந் 	ெகாண்டான்.	இவ்வி வர்க் ம்	பிறந்தவேன
பிற்காலப்	ேபரரசனான	 தற்	 ேலாத் ங்கன்.	

இராேசந்திரன்	தாய்	வானவன்	மாேதவி	என்பவள்.	இராேசந்திரன்	தாய்க் 	ஒ
ப மம்	ெசய்தான்;	அைத	நாகப்பட் னத்ைதச்	ேசர்ந்த	“ெசம்பியன்	மாேதவி”
என் ம்	ஊரில்	உள்ள	ேகாவிலில்	நி வினான்;	அைத	வழிபடற் ரிய	தானங்கள்
அளித்தான்[61].	இறந்தவைரக்	ேகாவிலில்	வழிபட	ஏற்பா 	ெசய்தல்	ெபரி ம்

https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/இராசேந்திர_சோழன்#cite_note-55
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/இராசேந்திர_சோழன்#cite_note-56
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/இராசேந்திர_சோழன்#cite_note-57
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/இராசேந்திர_சோழன்#cite_note-58
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/இராசேந்திர_சோழன்#cite_note-59
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/இராசேந்திர_சோழன்#cite_note-60
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/இராசேந்திர_சோழன்#cite_note-61
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/இராசேந்திர_சோழன்#cite_note-62
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/இராசேந்திர_சோழன்#cite_note-63
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/இராசேந்திர_சோழன்#cite_note-64


வழக்கமில்ைல.	இந்த	அம்ைம	சிறந்த	சிவபக்தி	உைடயவளாய்	இ ந்தைமயால்,
இவள்	வ வம்	வழிபடப்பட்ட 	ேபா ம்!	
இராசராச	விசயம்	:	இந் ல்	இராசராசைனப்	பற்றிய 	ேபா ம்;	இந் ல்	விேசட
காலங்களில்	ப க்கப்பட்ட .	இதைன	அரசற் ப்	ப த் க்	காட் யவன்	நாராயணன்
பட்டாதித்தன்	என்பவன்.	அரசன்	அவ க் 	நிலம்	அளித் ள்ளான்[62].	இந் ல்
இப்ெபா 	கிைடக்க	வில்ைல.	இஃ 	இ ந்தி க் மாயின்,	இராசராசன்
வரலாற்ைற	விரிவாக	அறிந் 	இன் றக்	 மன்ேறா?	

அரசன்	ஆசிரியர்	:	இராசராசன்	காலத்தில்	ெபரிய	ேகாவிலில்	சர்வசிவ	பண் தர்
இராசராேசந்திரன்	ெப 	மதிப் க் 	உரியவராக	இ ந்தார்.	அவ ம்	அவ ைடய
சீடர்க ம்	எந்த	நாட் ல்	இ ந்தேபாதி ம்	ெகா க் ம்	ப 	ஆசாரிய	ேபாகமாக
ஆண் ேதா ம்	ெநல்	அளப்பதற் 	ஆைண	பிறப்பிக்கப்பட்ட .[63]	ல லீச
பண் தர்	என்பவர்	மற்ேறார்	ஆசிரியர்[64].	அவர்	ைசவத்தின்	ஒ 	பிரிவாகிய
காளா க	சமயத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்.	இச்சமயத்தவர்	பலர்	பண்பட்ட	பண் தராக
அக்காலத்தில்	விளங்கினர்.	அவர்கேள	சில	அறநிைலயங்	கைளப்	பா காத்
வந்தார்கள்.	
ெபளத்த	விஹாரம்	:	இராசராசன்	காலத்தில்	நாகப்	பட் னத்தில்	கட்டத்ெதாடங்கிய
ெபளத்த	விஹாரம்	இராேசந்திரன்	காலத்தில்	சிறப் ற் 	இ ந்த .	அ
ன்ெசான்ன	 ரீ	விசய	நாட் 	அரசனான	ைசேலந்திர	மரைபச்	ேசர்ந்த

மாரவிசேயாத் ங்கவர்மன்	கட் ய	தா ம்.	அவன்	நாட் ப்	ெபளத்தர்	நாைகயில்
ெதா வதற்ெகன்ேற	அ 	கட்டப்பட்ட .	அவன்	ேவண் ேகாட்கிைசந் 	இராச
ராசன்	இடம்	தந் 	ஆதரித்தான்.	அஃ 	இராேசந்திரன்	காலத்திற்றான்	கட்

க்கப்பட்ட .	 ரீ	விசயநாட் 	அரசன்	அக்ேகாவி	 க் த்	தன்	தந்ைத	ெபயைர
இட்டான்.	அதன்	ெபயர்	‘ டாமணி	வர்ம	விஹாரம்’	என்ப .	அதற் 	ஆைன
மங்கலம்’	என் ம்	கிராமம்	தானமாக	(பள்ளிச்சந்தம்)	விடப்பட்ட .	அத்	தானப்
பட்டயேம	‘லீடன்	பட்டயம்’.	எனப்ப வ .	‘லிடன்’	என்ப 	ஹாலந் 	நாட் ல்	உள்ள
நகரம்.	ஆைனமங்கலப்	பட்டயம்	அங் 	எ த் ச்	ெசல்லப்பட்ட ;	அதனால்
இப்ெபயர்	ெபற்ற .	

சீனர்	உற 	:	 ன்னர்	இராசராசன்	சீனத் க் த்	 க்	 ைவப்	பரிசிற்
ெபா ள்கேளா 	அ ப்பினாற்	ேபாலேவ,	இராேசந்திரன்	கி.பி.	1033-இல்	 க்

	ஒன்ைறச்	சீன	அரசனிடம்	அ ப்பினான்.	சீன	அரசன்	அவர்கைள	வரேவற்
ேவண் யன	ெசய்தான்	என் 	சீன	 ல்கள்	 கின்றன.	இந்த	உறவால்
ேசாழநா 	சீனத் டன்	கடல்	வாணிகம்	சிறக்க	நடத்திவந்த 	என்பைத
நன் ணரலாம்.	

நாட் ப்	பிரி கள்	:	இராேசந்திரன்	காலத்தில்	ெதாண்ைட	நா 	-	சயங்ெகாண்ட
ேசாழமண்டலம்	என் ம்,	பாண் 	நா 	இராசராசப்	பாண் 	மண்டலம்	என் ம்,
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இலங்ைக	-	 ம் ச்	ேசாழ	மண்டலம்	என் ம்,	கங்கபா 	-	 ெகாண்ட	ேசாழ
மண்டலம்	என் ம்,	 ளம்பபா 	-	நிகரிலி	ேசாழ	மண்டலம்	என் ம்	ெபயர்	ெபற்றன.
ேசாழ	மண்டலம்,	மைலமண்டலம்,	ெகாங் 	மண்டலம்,	ேவங்கி	மண்டலம்	என்பன
பண்ைடப்	ெபயர்கைளக்	ெகாண்ேட	இ ந்தன.	நாட் 	உட்பிரி 	 தலியன	பற்றிய
ெசய்திகள்	நான்காம்	பாகத்திற்	 றப்ப ம்.	ஆண் க்	காண்க.	
அரசியல்	அ வலாளர்	சிற்றரசர்	:	அரசியைல	நடத்த	அ வலாளர்	பலர்	இ ந்தனர்.
அவர்கள்	‘க மிகள்’	‘பணியாளர்’	என	இ திறப்பட்டனர்.	 ன்னவ ள்	ெப ந்தரம்,
சி தரம்	என	இ வைகயினர்	இ ந்தனர்.இவர்	அரசியல்	ெதாடர்பான	பல
பிரி கைளக்	கவனித் 	அரசியைலக்	 ைறவற	நடத்திவந்தனர்.	உயர்
அ வலாளர்	தம்	த திக்ேகற்ப	அரசனிடமி ந் 	நிலம்	அல்ல 	அதன்	வ வாய்
ெபற் ப்	பணிெசய் 	வந்தனர்.	இராேசந்திரன்	ஆட்சியில்	அவன்	ெபற்ற
ெவற்றிகட் க்	காரணமாக	இ ந்தவர்	 வர்	ஒ வன்	அைரயன்	இராசராசன்.
இவன்	சா க்கியர்	ேபார்களிற்	 கழ்	ெபற்றவன்.	இவன்	பைடெயா 	ெசன்றைதக்
ேகட்ட	ேவங்கி	மன்னன்.	ஒ விட்டான்	என் 	ஒ 	கல்ெவட் 	 கிற [65].
இவன்	‘நால்ம 	பீமம்,	சாமந்தா	பரணம்,	வீர ஷணம்,	எதிர்த்தவர்	காலன்’	 தலிய
வி கைளப்	ெபற்றவன்.	இவன்	இராசராசன்	கால	 தேல	ேசாழர்	தளகர்த்தனாக
இ ந்தவன்[66]	கி ஷ்ணன்	இராமன்	என்பவன்	மற்ெறா 	ேசைனத்	தைலவன்.
இவ ம்	இராசராசன்	காலத்தவன்.	இவன்	மகனான	மாராயன்	அ ள்ெமாழி
ஒ வன்.	இவன்,	இராேசந்திரன்	கி.பி.1033-இல்	ேகாலாரில்	பிடாரி	ேகாவில்
ஒன்ைற	எ ப்பித்தெபா 	உடன்	இ ந் 	ஆவன	ெசய்தவன்[67].	இவன்
‘உத்தமேசாழப்	பிரம்மராயன்’	என் ம்	பட்டம்	ெபற்றவன்.	அரசன்	அவரவர்
த திக்ேகற்பப்	பட்டங்கைள	அளித் வந்தான்,	அைமச்சர்,	தாைனத்	தைலவர்
தலிய	உயர்	அ வலாளர்க் த்	தன 	பட்டத் டன்	அல்ல 	வி டன்	‘ ேவந்த

ேவளான்’	என்பைதச்	ேசர்த் 	அளித் வந்தான்	ேவ 	 ைறயிற்சிறந்தார்க்
‘மாராயன்,	ேபரைரயன்’	என்பனவற்ைற	அளித்தான்.	‘வாச்சிய	மாராயன்’,	‘தி த்தப்
ேபரைரயன்’	ேபான்றன	கல்ெவட் களிற்	பயில்வனவா ம்.	

இராசராசன்	தமக்ைகயான	 ந்தவ்ைவயார்	கணவனான	வல்லவைரயர்	வாண் ய
ேதவர்	என்பவன்	வடஆர்க்கா 	ேகாட்டத்தில்	பிரம்ம	ேதசத்ைதச்	 ற்றி ள்ள
ப திக் த்	தைலவனாக	இ ந்தான்.	இவ ைடய	ேவெறா 	மைனவி	 ந்தள
ேதவி	என்பவள்;	மற்ெறா த்தி	 ந்தா	ேதவியார்	என்பவள்.	 ந்தவ்ைவப்
பிராட் யார்	பைழயாைறயில்	இ ந்த	அரண்மைனயிேலேய	இ ந்தவர்[68].
இவ்வல்லவைரயன்	சாமந்தர்	தைலவன்	(ெபரிய	ேசனாதிபதி)	ேபா ம்!	இவன்
ெபயர்ெகாண்ட	நா 	ேசலம்வைர	பரவி	இ ந்த [69].	

ெதன்	ஆர்க்கா 	ேகாட்டத்தில்	தி க்ேகாவி ைரச்	சார்ந்த	மைலநாட் ப்
ப திக் 	யாதவ	பீமன்	என்ற	உத்தம	ேசாழ	மிலா ைடயார்	கி.பி.	1016-இல்
சிற்றரசனாக	இ ந்தான்[70].	கி.பி.	1023-24-இல்	கங்ைக	ெகாண்ட	ேசாழ
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மிலா ைடயார்	என்பவன்	காளத்தியில்	உள்ள	ேகாவி க் 	விளக்கிட்டைதக்
கல்ெவட் 	ஒன் 	 றிக்கிற [71],	சங்காள்வார்	என்பவர்	ைம ைர	ஆண்ட
சிற்றரசர்.	ெகாங்காள்வார்	என்பவர்	சிற்றரசர்	ஆவர்.	ஆண் கள்	ெசல்லச்	ெசல்லக்
ெகாங்காள்வார்	தம்ைமச்	ேசாழர்	மரபினர்	என்ேற	 றலாயினர்;	அங்ஙனேம	சில
ெத ங் -கன்னட	மரபின ம்	 றிக்ெகாண்டனர்.	
பைடகள்	:	அரசனிடம்	யாைனப்பைட,	 திைரப்பைட,	காலாட்பைடகள்	இ ந்தன;
ேதர்ப்பைட	இல்ைல.	ேதர்	இ ந்ததாக	ஒ 	கல்ெவட் ம்	 றிப்பில்ைல.	எந்த
வீர ம்	ேபார்க்களத்தில்	ேதைரச்	ெச த்தி	வந்தான்	என் ம்	 றிப்ேப	இல்ைல.
அரசராயினார்	யாைன	அல்ல 	 திைர	மீ 	இ ந் 	ேபார்	ெசய்தனர்	என்பேத
காணப்ப வ .	காலாட்பைட	'ைகக்ேகாளப்	ெப ம்ப	ைட	எனப்பட்ட .	ஒவ்ெவா
பைட ம்	பல	பிரி களாகப்	பிரிக்கப்பட் ந்த .	‘வில்லிகள்,	வாள்ெபற்ற
ைகக்ேகாளர்’	என் ம்	ெபயர்கள்	கல்ெவட் களிற்	காண்கின்றன.	இவற்றால்,
ேபாரில்,	வில்	அம் ,	ேவல்,	வாள்	 தலியனேவ	பயன்பட்டன	என்ப 	அறியக்
கிடக்கிற .	பைடகள்,	ெவன் 	அடக்கிய	நா களில்	எல்லாம்	நி த்தப்பட்
இ ந்தன.	ேசாழர்	கடற்பைட	 றிப்பிடத்தக்க	சிறப் ைடய ;	கடல்	கடந் 	 மத்ரா,
மேலசியா	 தலிய	நா கட் ம்	பைடவீரைரக்	ெகாண் 	ெசன்ற ;	கடல்
வாணிகத்ைதப்	ெப க்கி	வளர்த்த	ெப ைம	ெபற்ற .	

கா கள்	:	இராேசந்திரன்	காலத் 	அரசியற்	ெசய்திகள்	‘ேசாழர்	அரசியல்’	என் ம்
ப தியிற்	காண்க.	இவன்	தன்	ெபயரால்	கா கைள	அச்சிட் 	வழங்கினான்.
அைவ	‘இராேசந்திரன்	மாைட’	என ம்.	இராேசந்திர	ேசாழக்	கா 	என ம்
கல்ெவட் களிற்	 றப்பட் ள்ளன.	

கல்வித் ைற-தமிழ்	:	இராேசந்திரன்	‘பண் த	ேசாழன்’	எனப்	ெபயர்	ெபற்றவன.்
அதனால்	இவன்	தமிழில்	சிறந்த	 லைம	எய்தியவனாதல்	ேவண் ம்.	இவ ைடய
'ெமய்ப்	 கழ்'	பல	கல்ெவட் களில்	சிறந்த	 லைம	உணர்ச்சி டன்
வைரயப்பட் ள்ள .	அதனால்	இவன 	அைவயில்	தமிழ்ப்	 லவர்	சிலேர ம்
இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்	என்ப 	ெதரிகிற .	யாப்ப ங்கலம்,	காரிைக	என்பன
ெசய்த	‘அமித	சாகர’ ம்	இவற் க் 	உைர	வ த்த	‘ ணசாகர’ ம்
இக்காலத்தவர்	எனக் றலாம்.	சிறந்த	சிவன யாரான	க ர்த்	ேதவர்
இக்காலத்தவேர	ஆவர்.	இராேசந்திரன்	மகனான	வீரராேசந்திரன்	தமிழ்ப்	 லைம
அவன்	ெபயைரக்	ெகாண்ட	‘வீர	ேசா	 த்தமித்திரர்	இக்காலத்தவேர.	தி ைற
வ த்த	நம்பியாண்டார்	நம்பிைய ம்	இராேசந்திரன்	பார்த்	தி த்தல்	 யேத.	
வடெமாழி	:	இராேசந்திரைனப்	பற்றிய	வடெமாழிப்	பட்டயங்க ம்	கல்ெவட் க ம்
காவிய	நைடயில்	அைமந்தைவ.	சிறப்பாகத்	தி வாலங்காட் ச்	ெசப்ேப 	கைள
வைரந்த	நாராயண	கவி	சிறந்த	வடெமாழிப்	 லவர்	ஆவர்.	ெதன்	ஆர்க்காட் க்
ேகாட்டத்தில்	எண்ணாயிரம்	என்ப 	ஒர்	ஊர்.	அஃ 	‘இராசராசச்	ச ர்ேவதி
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மங்கலம்’	எனப்பட்ட .	அங்ெகா 	ெபரிய	வடெமாழிக்	கல் ரி	நடந் 	வந்த .
அைதப்பற்றிய	விவரங்க ம்[72]	பிற ம்	‘ேசாழர்	காலத் க்	கல்வி	நிைல’	என் ம்
ப தியிற்பார்க்க.	இங்ஙனேம	‘திரி வைன’	என் ம்	இடத்தி ம்	வட	ெமாழிக்
கல் ரி	நடந் வந்த [73].	அதன்	விவரங்க ம்	ஆண் க்	காண்க.	
அரசன்	சிறப் 	:	இராசராசன	்ேசாழப்	ேபரரைச	நிைல	நி த்தினான்:	இராேசந்திரன்
அதைன	ேம ம்	வளப்ப த்தினான்;	கடல்கடந் 	ெவற்றி	ெபற்றான்;	ேசாழர்	 கைழ
ெந ந் ரம்	பரப்பினான்.	இராசராசன்	ேகாவில்	கட் த்	தன்	பக்திப்	ெப ைமைய
நிைலநாட் னான்;	இராேசந்திரன்	அதைனச்	ெசய்தேதா ,	 திய	நகைர ம்
வியத்த 	ெபரிய	ஏரிைய ம்	அைமத்தான்.	இராசராசன்	சிவபக்தனாக	இ ந்த
ேபாலேவ	இவ ம்	இ ந் 	வந்தான்;	தந்ைதையப்	ேபாலேவ	பிற	சமயங்கைள ம்
மதித் 	நடந்தான்	கடல்	வாணிகம்	ெப க்கினான்.இவன 	ெசப் ச்	சிைல	ஒன்
தஞ்ைசப்	ெபரிய	ேகாவிலில்	இ க்கின்ற .	இராேசந்திரன்	எல்லாச்
சமயங்களிடத் ம்	ெபா வாக	நடந் 	ெகாண்டான்.	இவன்	தன 	24-ஆம்	ஆட்சி
ஆண் ல்,	ேசர	அரசனான	இராசசிம்மன்	தி ெநல்ேவலி	ேகாட்டத்தில்
மன்னார்ேகாவிலில்	கட் ய		இராேசந்திர	ேசாழ	விண்ணகர்க் 	நிலதானம்
ெசய் ள்ளான[்74].	இப்ேபரரசன்	ஒப் யர்வற்ற	நிைலயில்	அரசாண் 	கி.பி.1044-
இல்	விண்ணக	வாழ்ைவ	விைழந்தான்.	

	

1.	 ↑	S.I.I.	vol	5,	No.982	
2.	 ↑	271	of	1927.	
3.	 ↑	S.I.I.	iii,	p.422.	
4.	 ↑	639	of	1909;	463	of	1908.	
5.	 ↑	விக்ேடாரியா	அம்ைமயார்க் ப்	பின்வந்த	ஏழாம்	எட்வர்ட்	மன்னர்	வய

இங் 	நிைன 	 ர்தற் ரிய .	
6.	 ↑	196	of	1917.	
7.	 ↑	Ep.	Indica,	Vol.8,	p.260.	
8.	 ↑	Ep.	Ind,	Vol.	9.	p.	218.	
9.	 ↑	75	of	1895.	
10.	 ↑	இராசாதிராசன்	கல்ெவட் கள்	‘திங்கேளர்	த ’	என் ம்

ெதாடக்கத்ைத ைடயன.	
11.	 ↑	75	of	1895.	
12.	 ↑	Ep.	Ind.	Vol.	12,	pp.295-296.	
13.	 ↑	J.A.S.,	1916,	pp.-17.	
14.	 ↑	‘ெந தியல்	ஊழி ள	இைட ைற	நா ம்

ெதாடர்வன	ேவலிப்	படர்	ெவன	வாசி ம்
ள்ளிச்	 ழ்மதில்	ெகாள்ளிப்	பாக்ைக ம்
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கண்ண 	 ரண	மண்ைணக்	கடக்க ம்’	என்ப 	ெமய்ப்	 கழ்.	
15.	 ↑	103	of	1912.	
16.	 ↑	4	of	1890;	247	of	1903	
17.	 ↑	642	of	1909	
18.	 ↑	595,	618	of	1912.	
19.	 ↑	Chola	Vamsam,	Chap.	55	
20.	 ↑	46	of	1907	
21.	 ↑	363	of	1917	
22.	 ↑	363	of	1917	
23.	 ↑	V.	99-108	
24.	 ↑	Ep.	Car	Vol.	7,	sk.	202,	307	
25.	 ↑	S.I.I.	Vol.	2.pp.	94-95.	
26.	 ↑	Dr.	S.K.	Aiyangar	Sir	Asutosh	Mookerjee	Commemoration	Vol	9,

pp.	178-9.	
27.	 ↑	Ep.	Ind.	Vol.	9,	pp.	178-9.	
28.	 ↑	R.D.	Banerji’s	‘Palas	of	Bengal’,	p.71	
29.	 ↑	Kanyakumari	Inscription	
30.	 ↑	Thiruvalangadu	Plates.	
31.	 ↑	R.D.	Banerji	“Palas	of	Bengal”,	pp.73,	99	
32.	 ↑	K.A.N.	Sastry’s	‘Cholas’,	Vol.I,	P.254.	
33.	 ↑	S.I.I.	Vol.	2,	p.	109.	
34.	 ↑	1.	பர்மாவில்	உள்ள	‘ெப ’	தான்	‘கடாரம்’	என் 	பலர்	 றிய 	தவ .

அங் க்	கிைடத்த	இரண் 	 ண்கள்	இராேசந்திரன	்ெவற்றித்	 ண்கள்
அல்ல.	Wide	A.R.B.	1919	&	1922.	

35.	 ↑	A.R.E.	1892,	p.	12	
36.	 ↑	S.I.I.	Vol.	3,	pp.	26.	56;	172	of	1894,	92	of	1892.	
37.	 ↑	S.I.I.	Vol.	3,	p.	56.	
38.	 ↑	75	of	1895;	M.E.R.	1913.	ii.	26.	
39.	 ↑	M.E.R.	1930.	p.86;	523	of	1930.	
40.	 ↑	S.I.I.	Vol.	4.	No	539;	Vol.	5.	No.465	
41.	 ↑	172	of	1894;	92	of	1892.	
42.	 ↑	172	of	1894;	244	of	1925	
43.	 ↑	இதைன	என்	நண்பர்	தி .	J.M.	ேசாம ந்தரம்	பிள்ைள	அவர்கள்	(ெபரிய

ேகாவில்	நைட ைற	அ வலாளர்)	எனக் க	்காட் னார்கள்.	
44.	 ↑	Ep.	Ind.	Vol.	15,	p.	49.	
45.	 ↑	82	of	1892.	
46.	 ↑	M.E.R.	1932,	p.50;	Kalaimagal	Vol.II	p.326.	
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47.	 ↑	S.I.I.	Vol.	2,	No.	20.	
48.	 ↑	102	of	1926.	
49.	 ↑	Ind.	Ant.	Vol.	iv,	p.274.	
50.	 ↑	Ind.	Ant.	Vol.	in	p.274;	K.A.N.	Sastry’s	‘Cholas’,	p.289.	
51.	 ↑	J.M.S.	Pillai’s	‘Solar	Koyir	Panigal’,	pp.	44-45.	
52.	 ↑	Ind	Ant.	IV.	P.	274.	
53.	 ↑	61	of	1914.	
54.	 ↑	காவிரியின்	கிைளயா 	‘ ெகாண்டான்’	என் ம்	ெபயைர	உைடய .

அஃ 	இவனால்	ெவட்டப்	பட்ட 	ேபா ம்!	
55.	 ↑	S.I.I.	Vol.3,	No.	127.	
56.	 ↑	271	of	1927.	
57.	 ↑	624	of	1920.	
58.	 ↑	73	of	1921.	
59.	 ↑	260	of	1915.	
60.	 ↑	71	of	1920.	
61.	 ↑	481	of	1925.	
62.	 ↑	120	of	1931.	
63.	 ↑	S.I.I.	Vol.2,	No.20	
64.	 ↑	271	of	1927.	
65.	 ↑	75	of	1917.	
66.	 ↑	23	of	1917.	
67.	 ↑	480	of	1911	
68.	 ↑	350	óf	1907;	639	of	1909	
69.	 ↑	157	of	1915.	
70.	 ↑	20	of	1905	
71.	 ↑	291	of	1904,	Ep.	Carnataka,	Vol,	I,	Int.	12-13;	Vol.	V.	Int.	7.	
72.	 ↑	338	of	1917;	M.E.R.	1918,	p.147;	343	of	1947	
73.	 ↑	176	of	1919	
74.	 ↑	112	of	1905	
1.	 ↑	இைவ	 ங்கபத்திைர,	கி ஷ்ைண,	பீமா	என் ம்	ஆ கள்	-	K.A.N.

Sastry’s	‘Cholas’	I,	p.277.	
2.	 ↑	இதைன	யான்	25-4-42-இல்	ெசன் 	பார்ைவயிட்ேடன்.	எனக் 	அங்

ேவண் ய	உதவி	ெசய்த	ெப 	மக்கள்	தி வாளர்	க.	 த் ேவலா தம்
பிள்ைள,	ேகாவில்	நைட ைற	அ வலாளர்	(Executive	Officer)
ஞானப்பிரகாசம்	பிள்ைள	என்ேபார்	ஆவர்.	

3.	 ↑	ேகாவில்	ேவைல	பார்க் ம்	 ப்பராயபிள்ைள	(72	வய )	 டன	்நான்	ஒ
மணி	ேநரம்	இம்	ேமட்ைடப்	பார்ைவயிட்ேடன்.	
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ன் ைர:	ேபரரசன்	இராேசந்திர	ேசாழர்க் ப்	பின்	அவன்	மக்கள்	 வ ம்
அ த்த த் 	அரசராயினர்.	தங்கள்	ஆட்சிக்காலத்தில்	தந்ைத	விட்ட	ேபரரைச
நிைல	நி த்தி	ஆண்டனர்;	அதைன	நிைலநி த்தப்	பல	ேபார்கள்	ெசய்தனர்.
அவற் ள்	 றிப்பிடத்தக்கைவ	ேமைலச்	சா க்கிய டன்	நடத்திய	ேபார்கேள
ஆ ம்.	ெகா ய	ேபார்	ஒன்றின்	இைடயில்	இராசாதிராசன்	ெகால்லப்பட்டான்.
உடேன	ேசாழர்	பைட	தளர்ந்த .	அவ்வமயம்	பின்	இ ந்த	இராேசந்திரேசாழ	ேதவன்
(இராசாதிராசன்	தம்பி)	அப்ேபார்க்களத்திற்றாேன	 	வீராேவசத் டன்
ேபாரா ப்	ேபாைர	ெவன்றான்.	இங்ஙணம்	நைடெபற்ற	வடநாட் ப்	ேபார்கள்	ஒ
பாலாகத்	ெதற்ேக	இலங்ைக	அரசன்,	பாண் யன்,ேசரன்	ஆகிய	 வ ம்	ஒன்
ேசர்ந் 	தத்தம்	 யாட்சிைய	நிைலநி த்தக்	கலகம்	விைளத்தனர்.	இத்தைகய
ழப்ப	நிைலகைள	இம்மக்கள்	 வ ம்	அவ்வப்ேபா 	அடக்கிப்	ேபரர 	நிைல

தளராதவா 	பா காத்தனர்;	இ தியில்	கீைழச்	சா க்கியர்	உதவிைய ம்
ேபரரசின்	பலத் டன்	கலந் 	பின் ம்	ஒ 	 ற்றாண் 	ேசாழப்	ேபரர
நிைலத்தி க்க	வழிேத னர்;	அஃதாவ 	சா க்கிய	ேசாழ	இராேசந்திரன்
எனப்பட்ட	 தற்	 ேலாத் ங்கன்	ேசாழப்	ேபரரைசப்	ெபறச்	ெசய்தனர்.	

ஆட்சி	 ைற	:	இராேசந்திரன்	 தலிேயார்	ஆண்ட	ஆண் கைள	வைரயைற
ெசய் 	ேபராசிரியர்	நீலகண்ட	சாஸ்திரியார்	அவர்கள்	இங்ஙனம்	 றி ள்ளனர்[1].	
1.	இராசேகசரி	-	இராசாதிராசன்	கி.பி.1018-1054.	
2.	பரேகசரி	-	இராேசந்திர	ேசாழ	ேதவன்	கி.பி.1052-1064.	(இவன்
மகன்	இராசேகசரி	-	இராசமேகந்திரன்	தந்ைத	காலத்தில்	(கி.பி.	1060-1073)
இளவரசனாக	இ ந் 	இறந்தான்).	

3.	இராசேகசரி	-	வீர	இராேசந்திரன்	கி.பி.	1063-1059.	(இவ க் 	வீரேசாழன்,
கரிகால்ேசாழன்,	என் ம்	ெபயர்கள்	உண் .	

4.	பரேகசரி	-	அதிராேசந்திரன்	கி.பி.	1069-1070	(இவன்	வீர	இராேசந்திரன்
மகன்).	

இராசாதிராசன்
(கி.பி.	1018	-	1054)	

இராசாதிராசன்தன்தந்ைத டன்	26ஆண் கள்	ேசாழப்	ேபரரைச	ஆட்சி	 ரிந்தான்.
தந்ைத	காலத்தில்	நைடெபற்ற	எல்லாப்	ேபார்களி ம்	கலந் 	ெகாண்டான்;	தந்ைத
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இறந்த டன்	தான்	அரசனானான்.	உடேன	தன்	தம்பியான	இராேசந்திரேசாழ
ேதவைன	இளவரசனாக	 ட் னான்.	

சா க்கியப்	ேபார்	:	(1)	இராேசந்திரன்	இறக் ந்	த வாயில்	அல்ல 	இறந்த டன்
கி.பி.1044-45-இல்	ேசாழர்க் ம்	சா க்கியர்க் ம்	ேபார்	நடந்த .
இராசாதிராசன்,	அப்ேபாரில்,	சா க்கியர்க் 	உதவியாக	வந்த	சிற்றரசர்	பலைர ம்
சா க்கியர்	ேசைனைய ம்	 ற்றி ம்	 றிய த்தான்;	காம்பிலி	நகரத்தில்	இ ந்த
சா க்கியர்	அரண்மைனைய	அழித்தான்[2].	

(2)	கி ஷ்ைணயாற்றின்	இடக்கைரயில்	‘ ண் ர்’	என் ம்	இடத்தில்	க ம்ேபார்
நடந்த .	அப்ேபாரில்	ேசாேம வர ைடய	சிற்றரசர்	பல ம்	ெபண் க ம்
சிைறப்பட்டனர்.	 ண் ர்	அழிக்கப்பட்ட ;	க ைதகைளக்	ெகாண் 	உழப்பட்ட ;
‘மண்ணந்திப்ைப’	என்ற	இடத்தி ந்த	அரண்மைனக் த்	தீ	ைவக்கப்பட்ட ;
லிக்ெகா 	ெபாறித்த	ெவற்றித்	 ண்	நடப்பட்ட [3].	

������������	�����	(��.��.1054):	இராசாதிராச க் ம்
ஆகவமல்லனான	ேசாேம வர க் ம்	கி ஷ்ைண	யாற்றின்
வலக்கைரயில்	‘ெகாப்பம்’	என் ம்	இடத்தில்	ெகா ய	ேபார்	நடந்த .	‘ெகாப்பம்’
இப்ெபா ள்ள	‘சித்ரா ர்’	என்பர்.	இ திறத்தா ம்	வன்ைம டன்	ேபார்	 ரிந்தனர்.
பைகவர்	அவைனேய	 றிபார்த் 	அம் கைள	ஏவினர்.	அதிகம்	அைறவேதன்?
அவன்	ஏறியி ந்த	பட்டத் 	யாைன	இறந்த ;	ெப வீரனான	இராசாதிராசன்
பைகவர்	அம் கட் 	இலக்காகி	இறந்தான்.	உடேன	பைகவர்	ெவற்றி	 ழக்கத் டன்
ன்	பாய்ந்தனர்.	நிைல	கலங்கிய	ேசாழவீரர்	பின்	பாய்ந்தனர்.	அந்த	அலங்ேகால

நிைல	ைமையக்	கண் 	பின்	நின்ற	இராேசந்திர	ேசாழ	ேதவன்	“அஞ்ேசல்,
அஞ்ேசல்”	என் 	 விக்ெகாண் 	 ன்	பாய்ந்தான்;	ேசாழ	வீரர்	ஒன் 	பட்டனர்;
வீராேவசம்	ெகாண்டனர்;	பழிக் ப்	பழி	வாங் ம்	எண்ணத் டன்	ேபார்	 ரிந்தனர்.
ன்	ேபாலேவ	சா க்கியர்	இராேசந்திர	ேசாழ	ேதவைன	வீழ்த்தப்	பல	அம் கைள

எய்தனர்.	எனி ம்	பயனில்ைல.	ேசாழேவந்தன்,	சா க்கிய	அரசன்	உடன்
பிறந்தானான	ஜயசிம்மைன ம்,	 லிேகசி,	தசபன்மன்,	நன்னி	 ளம்பன்
தலிேயாைர ம்	ெகான்றான்.	பைகவைனச்	ேசர்ந்த	சிற்றரசர்	வன்னிேரவன்,

ெப ம்பைட ைடய	 த்தன்,	 ண்டைமயன்,	இளவரசர்	சிலர்,	சா க்கிய
ஆகவமல்லன்	 தலிேயார்	ேபார்க்களம்	விட் 	ஓ னர்.	பைகவ ைடய	யாைனகள்,
திைரகள்,	ஒட்டகங்கள்	பன்றிக்ெகா ,	விைலமதிப்பற்ற	சத்திய	விைவ,

சாங்கப்ைப	 தலிய	அரச	மாேதவியர்,	உயர் லப்	ெபண்மணிகள்[4],	பிற
ெபா ள்கள்	எல்லாம்	இராேசந்திர	ேசாழன்	ைகக்	ெகாண்டான்.	உடேன
இராேசந்திரன்	அ கா ம்	எவ ம்	ெசய்யாத	ஒன்ைறச்	ெசய்தான்.	அஃதாவ ,
பைகவர்	அம் களால்	உண்டான	 ண்கள்	உடம்பில்	இ ந்த	அப்ெபா ேத
ேபார்க்களத்தில்	ேசாழப்	ேபரரசனாக	 க்	ெகாண்டான்[5].	பின்னர்
இராேசந்திரன்	ேகால்ஹாப் ர்	ெசன் ,	அங்ேக	ெவற்றித் ாண்	ஒன்ைற	நாட் க்
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கங்ைக	ெகாண்ட	ேசாழ ரம்	மீண்டான்.[6]	

இராசாதிராசன்	யாைனேமல்	இ ந்தேபா 	இறந்ததால்,	‘யாைனேமல்	 ஞ்சிய
ேதவர்’	எனப்	ெபயர்	ெபற்றான்;	இங்ஙனேம	தன்	பின்ேனார்	கல்ெவட் களிற்
றிப்பிடப்பட்டான்.	

ம்பம்	:	இராசாதிராசன்	 ர்வ	பல் னியிற்	பிறந்தவன்[7].	இவன்
கங்ைகெகாண்ட	ேசாழ ரத்திலி ந் 	அரசாண்டான்.	இவன்	மைனவிய ள்
பிராட் யார்	எனப்பட்ட	திைரேலாக்கிய ைடயார்	ஒ வர்.	மற்றவர்	ெபயர்கள்
ெதரியவில்ைல.	இவன்	தன்	சிற்றப்பன்,	தம்பியர்,	மக்கள்	இவர்கைள	அரசியல்
அ வலாளராக	ைவத்தி ந்தான்	என் 	இவன 	ெமய்ப் கழ்	 கிற .	இஃ
உண்ைமயாயின்,	இவ க் 	மக்கள்	இ ந்தனர்	என்ப 	ெதரிகிற [8].	அவர்கள்
யாவர்	-	என்ன	ஆயினர்	என்பன	விளங்கவில்ைல.	
வி ப்	ெபயர்கள்	:	இராசாதிராசன்	-	விசயராேசந்	திரன்	(கலியாண
ரத்திற்ெகாண்ட	ெபயர்)	வீரராேசந்	திர	வர்மன்,	ஆகவமல்ல	 லாந்தகன்,
கலியாண ரம்	ெகாண்ட	ேசாழன்	 தலிய	ெபயர்கைளப்	ெபற்றி ந்தான்[9]	

சிற்றரச ம்	அரசியலா ம்	:	இராசாதிராசன்	காலத்தில்	சிற்றரசராக ம்	ேபரரசின்
உயர்	அ வலாளராக ம்	பலர்	இ ந்தனர்.	‘தண்டநாயகன்	ேசாழன்	 மரன்
பராந்தகமாராயன்’	எனப்பட்ட	‘இராசாதிராச	நீலகங்க	ராயர்’	என்பவன்	ஒ வன்[10],
‘பஞ்சவன்	மாேதவியார்’	என்பவள்	கணவனான	பிள்ைளயார்	ேசாழ	வல்லப	ேதவன்,
ஒ வன்.	கடப்ைபக்ேகாட்டத்தில்	மகாராசப்	பா 	ஏழாயிரம்,	ஆண்ட	தண்ட	நாயகன்
அப்பிைமயன்	என்பவன்	ஒ வன்[11].	‘பிள்ைளயார்	வா வர்த்தன	ேதவர்,	எனப்பட்ட
சா க்கிய	இராசராசன்	ஒ வன்[12].	அவன்	மைனவிேய	இராேசந்திரன்	மக ம்
இராசாதிராசன்	தங்ைக மான	அம்மங்காேதவி	என்பவள்.	அவள்	கி.பி.	1050-இல்
தி ைவயாற் க்	ேகாவிற் 	ேவங்கி	நாட் ப்	ெபாற்கா களான	இராசராச
மாைடகள்	300	தானம்	ெசய்தாள்.	ேசனாபதி	இராேசந்திர	ேசாழ	மாவலி
வாணராயர்	என்பவன்	ஒ வன்.	‘உலகளந்த	ேசாழப்	பிரம்மமாராயன்’	ஒ வன்.
இவன்	‘அதிகாரிகள்	பாராச்ரயன்	வா 	ேதவ	நாராயணன்’	என ம்	ெபயர்
ெபற்றவன்.	இவன்	இராசாதிராசன்	‘ ேதவன்’	எனப்பட்டான்[13].	‘உலகளந்தான்’
என்பதால்,	இராசாதி	ராசன்	காலத்தி ம்	நிலம்	அளக்கப்பட் க்கலாம்	என்ப
ெபறப்ப கிற .	தி க்க க் ன்றம்	இராசாதி	ராசன்	26-ஆம்	ஆட்சி	ஆண் ல்
‘உலகளந்த	ேசாழ ரம்’	எனப்பட்ட [14].	

ணச்சிறப் 	:	இராசாதிராசன்	தன 	வாழ்க்ைகையப்	ேபார்களிேலேய	கழித்தான்
என்னல்	மிைகயாகா ;	தந்ைதேயா 	கழித்த	ஆண் கள்	26;	தனிேய
அரசனாகக்	கழித்த	ஆண் கள்	10	ஆக	36	ஆண் கள்	ேபார்களிேல	கழிந்தன.
இவன்	பிறவியிேலேய	ேபார்	வீரனாகத்	ேதான்றியவன்	ேபா ம்!	இப்ெப 	வீரன
ேபார்த்	திறனாற்றான்	ேசாழப்	ேபரர 	நிைலத் 	நின்றெதன்னல்	மிைகயாகா .
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இவன 	ேபராற்றைல	இளைமயில்	உணர்ந்ேத	இராேசந்திரேசாழன்,	 த்தவைன
விட் 	இவைனத்	தன்	இளவரசாகக்	ெகாண்டான்.	இவன்	தன்	தந்ைதயின்
காலத்திேலேய	நிகரற்ற	ெப வீரனாக	விளங்கினான்.	இவ ைடய
கல்ெவட் கள்	‘திங்கேளர்	ெபறவளர்’	‘திங்கேளர்	த ’	என்ற	ெதாடக்கம்
உைடயைவ.	

இராேசந்திர	ேசாழ	ேதவன்	
(கி.பி.	1052-1064)	

இளவரசன்	:	இராேசந்திர	ேசாழ	ேதவன்	கி.பி.	1044ேலேய	இளவரசன்	ஆனான்;
அன் 	 தல்	தன்	தைமயனான	இராசாதிராச டன்	அரசியைலக்	கவனித்
வந்தான்.	இவன்	‘பரேகசரி’	என் ம்	பட்ட ைடயவன்.	

	அரசன்	:	கி.பி.1054-ல்	நடந்த	ெகாப்பத் ப்ேபாரில்	இராசாதிராசன்	இறந்தான்.
உடேன	இராேசந்திரன்	அங் 	வீராேவசத் டன்	ேபார்	ெசய் ,	பைகவர்	ேசைனைய
அழித் 	ஆட்கைள ம்	ெபா ள்கைள ம்	கவர்ந் ,	அவ்விடத்திற்றாேன	 	 க்
ெகாண்டான்	என்ப 	 ன்னேர	 றப்பட்டதன்ேறா?	
ஈழப்ேபார்	:	கி.பி.	1055-ல்	ெவளியான	இராேசந்திரன்
கல்ெவட் கள்[15]	‘இராேசந்திரன்	ஈழத்திற் ப்	ெப ம்	பைட	ஒன்ைற
அ ப்பினான்.	அப்பைட	வீரசலா	ேமகைன	ெவன் ,	ஈழத்	தரசனான
மானாபரண ைடய	 தல்வர்	இ வைரச்	சிைறப்ப த்திய ’	என் 	 கின்றன.
ஈழ	நா 	இவன 	ஆட்சிக் 	உட்பட்	 ந்த 	என்பதற் ச்	‘சங்கிலி	கனதராவ’
என் ம்	இடத்திற்கிைடத்த	இராேசந்திரன்	கல்ெவட்ேட	சான் 	பக ம்[16].
இலங்ைகயிற்	கிைடத்த	ேசாழர்	கா களில்	இராசாதிராசன்,	இராேசந்திர	ேதவன்
இவர்	தம்	கா கள்	கிைடத் ள்ளன[17].	இவற்றால்	ஈழநாட் ன்	ெப ம்ப தி
ேசாழப்	ேபரரசிற் 	உட்பட் ந்தெதன்ப 	ெவள்	ளிைடமைல.	ேராஹனம்	என் ம்
ெதன்ேகா 	மாகாணேம	தனித்தி ந்த .	

‘கித்தி’	என்பவன்	கி.பி.1058-இல்	‘விசயபா 	என் ம்	ெபய டன்	ேராஹண
மாகாணத்தரசனாகிச்	ேசாழ டன்	ேபாைரத்	ெதாடங்கினான்.	இராேசந்திர	ேதவன்
காலத்தில்	அவன்	 யற்சி	பயன்ெபறா 	ேபாயிற் [18].	
___________________________________________________________________________________________________

1.	 ↑	Vide	‘his’	Cholas’,	Vol.I.p.293.	
2.	 ↑	S.I.I.	Vol.	3,	No.28.	
3.	 ↑	6	of	1890,	221	of	1894,	81	of	1895.	
4.	 ↑	ேபார்க்களத்திற் 	அரசமாேதவிய ம்	உயர் லப்	ெபண் ம்	ேபாதல்	மர

என்ப 	இதனால்	ெதரிகிறதன்ேறா?	
5.	 ↑	87	of	1895	
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6.	 ↑	S.I.I.	Vol.3,	No.55;	Vol.2,	p.	304;	87	of	1895.	
7.	 ↑	258	of	1910.	
8.	 ↑	S.I.I.	Vol.	3,	No.28.	
9.	 ↑	78	of	1920,	188	of	1919,	258	of	1910,	102	of	1912.	
10.	 ↑	85	of	1920.	
11.	 ↑	279	of	1895.	
12.	 ↑	221	of	1894.	
13.	 ↑	413	of	1902.	
14.	 ↑	17	of	1894.	
15.	 ↑	S.I.I.	Vol.	3,	No.	29.	
16.	 ↑	612	of	1912.	
17.	 ↑	Codrington’s	‘Ceylon	coins’,	pp.84	85.	
18.	 Jump	up↑	Maha	Vamsa,	chapter	57,	S.	65-70.
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பிறப் ம்	இளைம ம்	:	இராேசந்திர	ேசாழன்	மகளான	அம்மங்காேதவி	இராசராச
நேரந்திரைன	மணந் ,	கி.பி.	1043-ஆம்	ஆண் ல்	 ச	நாளில்	ஒ 	மகைனப்
ெபற்றாள்[1].	அவ க் த்	தாய்-பாட்டன்	ெபயரான	‘இராேசந்திரன்’	என்ப
இடப்பட்ட .	அவன்	சா க்கிய	மர க் 	ஏற்ப	‘ஏழாம்	விஷ் வர்த்தனன்’	என்
ெபயர்	ெபற்றான்[2].	

ம்ப	நிைல	:	இராசராச	நேரந்திரன 	சிறிய	தாய்	மகனான
(தந்ைதயான	விமலாதித்தற் ப்	பிறந்த)	ஏழாம்	விசயாதித்தன்	என்பவன்
இ ந்தான்.	இராசராச	நேரந்திரன்	கி.பி.	1018	 தல்	1059	வைர	(41
ஆண் கள்)	ேவங்கி	நாட்ைட	அரசாண்டான்.	அப்ெபா 	விசயாதித்தன்
அவ க் 	உதவியாக	இ ந் 	நாட்ைட	ஆண் 	வந்தான்.	அவ க் ச்
‘சக்திவர்மன்’	என் ம்	மகன்	இ ந்தான்.	 ேலாத் ங்கன்	இளவர ப்
பட்டம்	ெபற் த்	தந்ைத டன்	இ ந்தான்.	

ழப்பம்	:	கி.பி.	1050-இல்	இராசராசன்	இறந்தான்.	ஆனால்	இளவர ப்
பட்டம்	ெபற்ற	 ேலாத் ங்கன்	நாடாளக் டவில்ைல.	அவன்	தன்	சிறிய
தந்ைதயிடம்	நாட்ைட	ஒப் வித் 	வடக் 	ேநாக்கிச்	ெசன்றான்;	வயிராகரம்,
சக்கரக்ேகாட்டம்	 தலிய	இடங்கைளக்	ைகப்பற்ற	 ைனந்தான்.	ேம ம்,
அவன 	எண்ணம்	 வ ம்	ேசாழப்	ேபரரசின்	மீேத	இ ந்த .

இதற்கிைடயில்	ஆறாம்	விக்கிரமாதித்தன்	ேவங்கிையக்	ைதப்பற்றச்
சா ண்டராயைனப்	ெப ம்	பைட டன்	அ ப்பினான்.	இதைன	உணர்ந்த
வீரராேசந்திரன்	 டல்	சங்கமத்திலி ந் 	ேநேர	ெசன் 	பைகவைர	ெவன்
ேவங்கிைய	மீட் 	விசயாதித்தனிடம்	ெகா த்தான்.	இ 	ெசன்ற	ப தியிேல
றப்பட்டதன்ேறா?	

அதிராேசந்திரன்:	வீரராேசந்திரன்	கி.பி.1059-1070-இல்	இறந்தான்.

அவன்	மகனான	அதிராேசந்திரன்	பரேகசரி	என் ம்	பட்டத் டன்	அரசன்
ஆனான்.	அவைன	அரசனாக்கிய	ெப ைம	சா க்கிய	விக்கிரமாதித்தற்ேக
உரிய .	அவன்	வீரராேசந்திரன்	இறந்த டன்	காஞ்சிக் 	வந்தான்	பின்
கங்ைகெகாண்ட	ேசாழ ரம்	ெசன்றான்;	தன்	ைமத் னனான
அதிராேசந்திரற் 	 ட் 	ஒ 	திங்கள்	தங்கி	இ ந்தான்;	பிற 	தன்
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ைமத் னன்	அச்சமின்றி	நாடாள்வான்	என் 	எண்ணித்	தன்	நா
மீண்டான்.	

	 டல்	:	அவன்	ெசன்ற	பிற 	ேசாணாட் ல்	 ழப்பம்	உண்டாயிற் .

அக் ழப்பத்தில்	அதிரா	ேசந்திரன்	ெகால்லப்பட்டான்.	நா 	அல்ல ற்ற .

இதைன	அறிந்த	 ேலாத் ங்கன்	ேவங்கிக் ம்	வடக்ேக	சக்கரக்
ேகாட்டத்தில்	ேபாரிட் ந்த	 ேலாத் ங்கன்	ேசாழ	நாட்ைட	அைடந்தான்;

கி.பி.	1070-இல்	கங்ைகெகாண்ட	ேசாழ ரத்தில்	ேசாழப்	ேபரரசனாக
க்ெகாண்டான்:	“ேவங்கி	நாட்ைடத்	தன்	சிறிய	தந்ைதயான	ஏழாம்

விசயாதித்தன்	ஆட்சியில்	விட்டான்.	

��������

சக்கரக்	ேகாட்டம்	:	வீரராேசந்திரன 	இ திக்	காலத்தில்	 தற்	 ேலாத் ங்கன்
ெப ம்	பைட டன்	ேவங்கிக் 	வடக்ேக	ெசன்றான்;	ந 	மாகாணத்தி ள்ள
‘வயிராகரம்’	என்ற	ஊரில்	எண்ணிறந்த	யாைனகைளக்	ைகப்பற்றிக்	ெகாண்
அவ் ைர	எரி ட் னான்[3];	தாரா	வர்ஷைனப்	ேபாரில்	ெவன் 	தனக் த்	திைற
ெச த் ம்ப 	ெசய்தான்.	சக்கர	ேகாட்டம்’	என்ப 	இப்ெபா 	‘சித்திர டம்’
என்ப .	இ 	ந 	மாகாணத்தில்	ஜகதல் க் 	ேமற்ேக	25	கல்	ெதாைலவில்
உள்ள .	 ஸ்பால்	என்ற	இடத் க்	கல்ெவட் ,	‘சக்கர டா
தீ வரனாம்......	தாராவர்ஷ	நாேம	நேர வரா’[4]	என் 	 றிப்பதால்,	தாராவர்ஷன்
என்பவன்	சக்கரக்	ேகாட்டத்தரசேன	என்றல்	ெமய்யாதல்	காண்க.	
சா க்கிய டன்	ேபார்	:	இஃ 	ஆறாம்	விக்கிரமாதித்	தற் ம்	 தற்
ேலாத் ங்கற் ம்	நடந்த	ேபரா ம்.	இ 	கி.பி.	1076-இல்	நடந்த 	-	தன்

ைமத் னனான	அதிராேசந்திரன்	ெகால்லப்பட்டான்,	 ேலாத் ங்கன்
ேசாழப்ேபரரசன்	ஆனான்	என்பைதக்	ேகள்வி ற்ற	விக்கிரமாதித்தன்
கலங்கினான்;	ேசாழப்	ேபரர ம்	ேவங்கி	நா ம்	ஒேர	அரசன்	ஆட்சிக் 	மாறிய ,
தனக் 	நன்ைம	யன் 	என்பைத	எண்ணிப்	 ங்கினான்.	அவ்வமயம்
விக்கிரமாதித்தற் ம்	அவன்	தைமயனான	இரண்டாம்	ேசாேம வரற் ம்	மனத்
தாங்கல்	மி திப்பட்ட .	அதனால்	விக்கிரமாதித்தன்	கலியாண ரத்ைதவிட் த்
தம்பியான	ஜயசிம்ம டன்	ெவளிேயறினான்[3].	அதனால்	இரட்டபா 	இ
ப திகள்	ஆயின.	ஒன் 	ேசாேம 	வரனா ம்	மற்ெறான் 	விக்கிரமாதித்தனா ம்
ஆளப்பட	இ ந்தன.	இப்பிரிவிைன	உணர்ந்த	 ேலாத் ங்கன்	ேசாேம வரைனத்
தன்	பக்கம்	ேசர்த் க்	ெகாண்டான்.	உடேன	ேபார்	 ண்ட .	திரி வனமல்ல
பாண் யன்,	கதம்ப ல	ஜயேகசி,	ேதவகிரிைய	ஆண்ட	யாதவ	அரசன்,
ெஹாய்சளனான	எறியங்கன்	 தலிய	அரசர்	விக்கிர	மாதித்தன்	பக்கம்	நின்றனர்.
விக்கிரமாதித்தன்[5]	 தலிற்	பைடெய த் க்	ேகாலார்	வைர	ெசன்றான்.	 ேலாத்
ங்கன்	அவைனத்	த த் த்	 ங்கபத்திைரவைரத்	 ரத்திச்	ெசன்றான்;	வழியில்
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அளத்தி,	மண ர்	என் ம்	இடங்களிற்	ேபார்	நடந்த .	 வில்
ேபார் ங்கபத்திைர	ஆற்றங்கைரயில்	க ைமயாக	நடந்த .	ேபாரில்	ேசாேம வரன்
ேதாற் ,	விக்கிரமாதித்தனிடம்	சிைறப்பட் 	நாட்ைட	இழந்தான்[6].
ேலாத் ங்கைன	ெவல்ல	 யன்ற	விக்கிரமாதித்தன்	இ தியில்	தன்	தைமயைன

ெவன் ,	இரட்டபா 	 வ ம்	தன்	ஆட்சிக் 	உட்ப த்திக்	ெகாண்டான்.
ஜயசிம்மன்	வனவாசிையத்	தைல	நகராகக்ெகாண் 	இரட்டபா யின்	ெதன்
ப திைய	ஆண்டான்.	இப்ேபாரில்,	ைம ர்	நாட் ன்	ெப ம்ப தி	 ேலாத் ங்கன்
ைகப்பட்ட .	இஃ 	உண்ைம	என்பைத	அங் க்	கிைடத்த	அவ ைடய
கல்ெவட் கள்	ெமய்ப்பிக்கின்றன.	 ேலாத் ங்கன்	நவிைலயில்	யாைன	கைளப்
பி த்தான்	என் 	பரணி	பகர்கின்ற .	இவன்	ேமற்கடைல	அைடந் ,
வனவாசிைய ம்	ெவன்றான்	என் 	விக்கிரம	ேசாழன்	உலா	உைரக்கிற .	

இலங்ைக	பிரிந்த 	:	இலங்ைகயின்	ெதன்	ப திைய	ஆண்ட	விசயபா
கி.பி.1070-ல்	வடப திையத்	தனதாக்க	 ற்பட்டான்.	அந்த	ஆண் ல்	ேசாழ
நாட் ல்	 ழப்பம்	மி ந்தி ந்த .	அ ,	 ேலாத் ங்கன்	பட்டம்	ெபற் ப்	ேபரரசில்
அைமதி	உண்டாக்க	 யன்ற	காலம்.	ஆதலின்,	அவன்	இலங்ைக	மீ 	கவனம்
ெச த்த	 யவில்ைல.	அச்சமயம்	விசயபா 	பைடெய த் ச்
ெசன் 	ெபாலந வாைவத்	தாக்கிச்	ேசாழர்	பைடைய	 றிய த்தான்;	ேசாழர்
ேசைனத்	தைலவைனப்	பி த் க்	ெகான்றான்.	ஆனால்,	விைரவில்
ேசாழநாட் லி ந் 	ெப ஞ்	ேசாழர்	ேசைன	ஒன் 	ஈழ	நாட்ைட	அைடந்த .
அ ராத ரத்தண்ைடப்	ெப ம்ேபார்	நிகழ்ந்த .	விசயபா 	ெதற் 	ேநாக்கி
ஓ னான்.	அவ்வமயம்	ேசாழர்,	விசயபா ைவச்	ேசர்ந்தா க் ள்	கலகம்
உண்டாக்கினர்.	ஆயின்	திறம்	பைடத்த	விசயபா 	கலகத்ைத	அடக்கிவிட்டான்;
கலகத்	தைலவைரச்	ேசாழர்பால்	விரட் விட்டான்;	பிற 	தம்பலகிராமம்	ெசன்
அரண்	ஒன்ைறக்	கட் னான்;	 திய	பைடகைளத்	தயாரித்தான்;	இரண் 	ெபரிய
பைடகைள	இரண் 	பக்கங்களில்	அ ப்பிச்	ேசாழர்	பைடகைளத்	தாக்கச்
ெசய்தான்.	ஒ 	பைட	அ ராத ரத்ைதத்	தாக்கிய ;	மற்ெறான் 	ெபால
ந வாைவத்	தாக்கிய ;	க ம்ேபா க் ப்	பிற 	ெபால	ந வா
வீழ்ச்சி ற்ற .அ ராத ர ம்	வீழ்ந்த .	அங்ஙனம்,	இராசராச	ேசாழனால்
ஏற்ப த்தப்பட்ட	ேசாழ	அர 	இலங்ைகயில்	கி.பி.	1076-இல்	வீழ்ச்சி ற்ற .
விசயபா 	அ ராத ரத்தில்	 	 க்ெகாண்டான்;	உடேன	தன்	 ன்ேனார்
ைறையப்	பின்பற்றிப்	ெபளத்த	சமயத்ைதப்	ேபாற்றி	வளர்க்கலானான்.[7]	

பாண் 	மண்டலம்	:	பாண் யர்	காலெமல்லாம்	ேசாழர்க் த்	 ன்பம்
ெகா த் க்ெகாண்ேட	வந்தவர்.	கி.பி.	1070-ல்	ேபரர 	நிைலெகட்ட
ெபா 	பாண் ய	நாட் ல்	 ழப்பம்	மி திப்பட்ட .	 ற்பட்ட	ேசாழர்
ஏற்ப த்தி	இ ந்த	சட்ட	திட்டங்கள்	அைனத் ம்	அரசியல்	அைமப் ம்
பாண் ய	நாட் ல்	 றக்கணிக்கப்	பட்டன.	ேசரநா ம்	பாண் ய	நாட்ைடப்

https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/முதற்_குலோத்துங்கன்#cite_note-6
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/முதற்_குலோத்துங்கன்#cite_note-7


பின்பற்றிய .	இந்நிைலயில்,	 ேலாத் ங்கன்	ேமைலச்	சா க்கிய
தற்ேபாைர	 த் க்ெகாண் 	நா 	தி ம்பினான்;	ெதற்ேக	இ ந்த	 ழப்ப

நிைலைய	உணர்ந்தான்;	அவன்	இலங்ைகையப்	பற்றிக்	கவைல	ெகாள்ளேவ
இல்ைல.	என்ைன?	அ 	கட க் 	அப்பாற்பட்டதாதலின்	என்க.	பாண் ய
நாேடா	ேசாழ	நாட்ைட	அ த்த .	அ 	தனிப்ப வ 	ேசாழப்	ேபரர க்ேக
தீைம	விைளப்பதா ம்.	வி தைல	ெபற்ற	பாண் யர்	பழிக் ப்	பழிவாங்கத்
தவறார்	என்பைத	அவன்	அறிந்தவன்.	ஆதலின்,	அவன்	 தலில்	பாண் ய
நாட்ைட	அடக்கப்	 றப்பட்டான்.	

பாண் ய	நாட் ப்	ேபார்	:	கடல்	அைலேபான்ற	 திைரகைள ம்	கப்பல்கைள	ஒத்த
கரிகைள ம்	தண்ணிைர	ஒத்த	காலாட்	பைடகைள ம்	 ேலாத் ங்கன்
அ ப்பினான்;	அப்பைடெசன்ற -வடகடல்	ெதன்கடைல	உண்ணச்	ெசன்ற 	ேபால்
இ ந்த ;	பாண் யர்	ஐவர்	(கலகக்காரர்)	ேசாழர்	பைடக்கஞ்சிக்	காட் ற் ள்

ந் ெகாண்டனர்.	ேசாழர்பைட	அக்காட்ைட	அழித்த :	பாண் ய	மண்டலத்ைத
ெவன்ற ;	நாற் ற ம்	ெவற்றித்	 ண்கைள	நட்ட ;	பாண் யர்	ஐவைரக்	ெகா ய
மைலக்கா களிற்	 ந் 	ஒளியச்ெசய்த ;	 த் க்	 ளிக் ம்	இடங்கைள ம்
த்தமிழ்ப்	ெபாதியமைலைய ம்	ைகப்பற்றிய .	இவ்வளப்பரிய	ெவற்றிக்

மகிழ்ந் 	 ேலாத் ங்கன்	தன்பைட	வீரர்க் ம்	பாண் ய	மண்டலத்தில்	அங்கங்
ஊர்கைள	நல்கிச்	சிறப் ச்	ெசய்தான்;	ேகாட்டாற்றில்	நிைலப்பைட	ஒன்ைற	நி த்தி
விட்டான்[8].	
ேலாத் ங்கன்	பாண் யைன	அழித் ச்	ேசரர்	ெச க்ைக	அடக்கி	இ ைற

காந்த ர்ச்சாைலயில்	கலம த்தான்	என் 	விக்கிரம	ேசாழன்	உலா
உைரக்கின்ற .	 ேலாத் ங்கன்	பைட	பாண் யைர	 றிய த் ச்	ேசாழைர
ஒடச்	ெசய்த ;	கடற் ைறப்	பட் னமான	சாைல ம்	விழிஞ ம்
ைகப்பற்றிய ,	என் 	கலிங்கத் ப்	பரணி	 கிற .	

எனேவ,	 ேலாத் ங்கன்	பாண் 	மண்டலத்ைத ம்	ேசர	மண்டலத்ைத ம்	ெவன்
அைமதிைய	நி வினான்.	அவன்	அதைன	அைமதியாக	ஆ மா 	சிற்றரசைர
எற்ப த்தினான்;	தன்	ெசாந்த	நிைலப்	பைடகைளப்	பல	இடங்களில்	நி த்தினான்;
எனி ம்,	அதன்	சிற்றரசர்	ஆட்சியில்	தைலயிட் லன்.	அவர்கள்	ெப ம்பா ம்
யாட்சி	ெபற்ேற	இ ந்தனர்	என்னலாம்.	அவர்கள்	தனக் 	அடங்கி	இ த்தல்

ஒன்ைறேய	கப்பல்	கட்டல்	என்ற	ஒன்ைறேய	 ேலாத் ங்கன்	எதிர்பார்த்தான்.
இஃ ,	இம்மண்டலங்களில்	 ேலாத் ங்கன்	கல்ெவட் கள்	 ைறந்தி த்தல்
ெகாண் ம்	 ணியப்ப ம்[9].	
ெதன்னாட் ல்	 ழப்பம்	:	ேமற்ெசான்ன	நிகழ்ச்சிக க் ப்	பதிைனந்
ஆண் கட் 	அப்பால்,	ெதற்ேக	மீண் ம்	 ழப்பம்	உண்டான .	அக் ழப்பத்தில்
ேவள்நா 	(ெதன்	தி வாங் ர்)	சிறந் 	நின்ற .	 ேலாத் ங்கன்	அக் ழப்பத்ைத
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அடக்க	நரேலாக	வீரன்	என் ம்	தாைனத்	தைலவைன	அ ப்பினான்.	அவ க் க்
காலிங்கராயன்	என் ம்	ேவ 	ெபய ம்	இ ந்த .	அவைனப்	பற்றிப்	பல
கல்ெவட் களில்	 றிப் ம்	காணப்ப கிற .	அப்ெப 	வீரன்	 ழப்பத்ைத	அடக்கிப்
பைகவைர	ஒ க்கித்	ெதன்னாட் ல்	அைமதிைய	நி வினான்[10].	
ஈழத் 	உற 	:	 ேலாத் ங்கன்	 யாட்சி	நடத்திவந்த	விசயபா டன்	நட் ப்
ெபற	விைழந் 	 க் ைவ	அ ப்பினான்.	அேத	சமயம்
விக்கிரமாதித்த ம்	 க்	 	ஒன்ைறத்	தக்க	பரி க டன்
அ ப்பினான்.	விசயபா 	இ வைர ம்	வரேவற் ச்	சிறப் ச்	ெசய்தான்;

தலில்	சா க்கிய	நாட் த்	 வைரத்	தன்	நாட் த்	 த டன்
அ ப்பினான்.	அவர்கள்	ேசாழ	நாட் ற் ள்	 ைழந்த ம்,	ேசாழ	நாட்டார்
ஈழ	நாட் த் ாதர்	 க் கைள ம்	கா கைள ம்	அ த் 	அ ப்பினர்.
இதைன	அறிந்த	விசயபா 	ெவ ண்ெட ந்தான்	ேசாழர்	 க் ைவ
அைழத் 	‘உம்மரசைன	என்ேனா 	தனித் ப்	ேபாரிட	வரச்	ெசய்க,
இன்ேறல்,	இ 	திறத் ப்	பைடகேள ம்	ேபாரிட் ப்	பலத்ைதக்	காணச்
ெசய்க’	என் 	 றி,	அவர்கட் ப்	ெபண்உைட	தரித் ச்	ேசாணா 	ெசல்ல
வி த்தான்;	ேசைன	வீரைரக்	கப்பல்களில்	ெசன் 	ேசாணாட்ைடத்
தாக் ம்ப 	ஏவினான்.	கப்பல்களில்	ேசைனத்	தைலவர்	இ வர்	ெசல்ல
இ ந்தனர்.	அவ்ேவைள,	ஈழப்பைடகளில்	இ ந்த	ேவைளக்காரப்
பைடயினர்	(தமிழர்)	தாம்	ேசாணா 	ெசல்ல	 யாெதனக்	 றிக்	கலகம்
விைளத்தனர்;	ேசைனத்	தைலவர்	இ வைர ம்	ெகான்றனர்;
ெபாலந வாைவக்	ெகாள்ைளயிட்டனர்;	அரசன 	தங்ைகைய ம்	அவ ைடய
மக்கள்	 வைர ம்	சிைறப்பி த்தனர்;	அரண்மைனையத்	தீக்கிைர
ஆக்கினர்.	

விசயபா 	ெதன்மாகாணம்	ேநாக்கி	ஓ னான்.	தன்	ெசல்வத்ைத	ஒளித் ைவத் ,
தக்க	பைட டன்	ெபால	ந வாைவ	அைடந்தான்,	க ம்ேபார்	ெசய் 	பைகவைர
ஒடச்	ெசய்தான்;	பிற 	அவர்களில்	தைலவராயினாைரப்	பி த் க்	ைககைளக்
கட் 	நிற்க	ைவத் ச்	 ற்றி ம்	தீ	 ட் ப்	பழிக் ப்	பழி	வாங்கினான்.	எனி ம்,
இத டன்	விசயபா 	நின்றானில்ைல;	தன 	45ஆம்	ஆட்சி	ஆண் ல்	தக்க
பைட டன்	கீழக்	கடற்கைரயில்	ேசாழைன	எதிர்பார்த் 	நின்றி ந்தான்.	ேசாழ
அரசன்	வராதைதக்	கண் 	சலிப் ற் 	மீண்டான்	இந்நிகழ்ச்சி	ஏறத்தாழக்	கி.பி.
1088-இல்	நடந்ததா ம்.[11]	
இந்நிகழ்ச்சிகட் ப்	பிற 	 ேலாத் ங்கன்	விசயபா டன்	நண்பன்	ஆனான்,
ஈழத்தில்	பாண் யன்	கட்சிையச்	ேசர்ந்த	சிங்கள	இளவரசனான	வீரப்ெப 	மாள்
என்பவ க் ச்	 ரியவல்லியார்	என்ற	தன்	மகைள	மணம்	ெசய்
ெகா த்தான்[12].	

https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/முதற்_குலோத்துங்கன்#cite_note-10
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/முதற்_குலோத்துங்கன்#cite_note-11
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/முதற்_குலோத்துங்கன்#cite_note-12


சீனத் டன்	உற 	:	இராசராசன்,	இராேசந்திரன்	இவர்கள்	சீனத் க் த்	 வைர
அ ப்பிக்	கடல்	வாணிகத்ைதப்	ெப க்கினாற்	ேபாலேவ	கி.பி.	1077-இல்
ேலாத் ங்கன்	72	ேபர்ெகாண்ட	 க் 	ஒன்ைறச்	சீன	நாட் ற்

அ ப்பினான்.	அவர்கள்	கண்ணா ப்	ெபா ள்கள்,	கற் ரம்,	காண்டாமி கத்தின்
ெகாம் கள்,	தந்தம்,	வாசைனப்	ெபா ள்கள்,	கிராம் ,	ஏலக்காய்	 தலிய	பல
பண்டங்கைளச்	சீன	அரசர்க் ப்	பரிசிற்	ெபா ள்களாகக்	ெகாண் 	ெசன்றனர்.
சீன	அரசன்	அவர்கைள	வரேவற்றான்;	அப்ெபா ள்கைளப்	ெப 	மகிழ்ச்சிேயா
ெபற் க்	ெகாண்டான்,	அவற் க் ப்	பதிலாக	81,800	ெசம் க்	கா கள்
ெகா த் ப்	ெப ைமப்	ப த்தினான்[13].	

கடாரத் டன்	உற 	:	 ேலாத் ங்கன்	கடாரத்ைத	அழித்தான்	என் 	பரணி
பகர்கிற .	கடல்	கடந்த	நா களிலி ந் 	உயர்ந்த	ெபா ள்கள்	பரிசிலாக
அ ப்பப்பட்டன	என் 	 ேலாத் ங்கன்	கல்ெவட் கள்	 கின்றன.	காம்ேபாச
நாட் 	அரசன்	 ேலாத் ங்கற் 	விைல	உயர்ந்த	கல்	ஒன்ைறக்	காட்சியாகக்
காட் னான்	என் 	ஒ 	கல்ெவட் க்	 றிக்கிற [14].	கி.பி.	1090-இல்	 ரீவிசயன்
என் ம்	கடாரத்தரசன்,	நாகப்பட் னத்தில்	கட்டப்பட் ந்த	இரண் 	ெபளத்த
விஹாரங்கட் ப்	பள்ளிச்	சந்தமாக	விட்ட	சிற் ரர்கைளக்	 றித் த்	தானக்
கட்டைள	பிறப்பிக் மா 	 ேலாத் ங்கைன	ேவண் னான்.	அப்பள்ளிகள்
இராசராசப்	ெப ம்பள்ளி,	இராேசந்திர	ேசாழப்	ெப ம்பள்ளி	என்ற
ெபயைரக்	ெகாண்டைவ.	இப்பட்டயம்	ெபறக்	கடாரத்திலி ந் 	வந்தவர்	இராச
வித்தியாதர	 ரீ	சாமந்தன்,	அபிமேநாத்	 ங்க	சாமந்தன்	என்பவராவர்.	இப்பட்டயம்
பைழயாைற	(ஆயிரத்தளி)[15]	அரண்மைனயில்	‘காலிங்கராயன்’	என் ம்
அரியைணt 	இ ந் 	அரசனால்	வி க்கப்பட்ட .	வந்த	பரி கள்
அரண்மைனவாயிலில்	நின்ற	யாைனகள்	மீ 	அழ 	ெசய்தன[16].	 மத்ராவில்
கிைடத்த	கல்ெவட் ,	‘திைச	ஆயிரத் 	ஐந் ற் வர்’	என் ம்	ெபயர்	ெகாண்ட
ேசாணாட் 	வாணிகக்	 வினர்	இ ந்தனர்	என்பைத	உணர்த் கிற .
இக் வின்	ெபயர்	‘நாற்றிைச ம்	உள்ள	ஆயிரம்	ஊர்களிலி ந் 	ெசன்ற	
வணிகர்’	என் ம்	ெபா ைளக்	ெகாண்ட [17].	இக் றிப் களால்,
ேலாத் ங்கன்	 னி	விசய	நாட் டன்	ெந ங்கிய	நட் க்	ெகாண் ந்தான்

என்ப ம்,	நன் ைறயில்	கடல்	வாணிகம்	நடந் 	வந்த 	என்ப ம்	அறியக்
கிடக்கின்றன	அல்லவா?	

ேவங்கி	நா 	:	 ேலாத் ங்கன்	ேசாணாட்ைடச்	சீர்ப்ப த்திக்	ெகாண்
இ ந்தெபா 	கி.பி.	1072-3-ல்	திரி ரிைய	ஆண்ட	ெஹய்ஹய	அரசனான
யசகர்ண	ேதவன்	என்பவன்	ேவங்கிமீ 	பைடெய த் 	வந்தான்.	அவன்	தன்
கல்ெவட் ல்,	‘வன்ைம	மிக்க	ஆந்திர	அரசைன	ெவன்
திரா ாராமத்தில்[18]	உள்ள	பீேமச் ர	ேதவர்க் ப்	பல	அணிகலன்கைளப்
பரிசாகத்	தந்ேதன்’	என் 	 றி ள்ளான்[19];	இவன்	 றித்த	ஆந்திர	அரசன்
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ேலாத் ங்கன்	சிற்றப்பனான	ஏழாம்	விசயாதித்தேன	ஆவன்.	 ேலாத் ங்கன்
ஆகான்.	யசகர்ணேதவன்	வந் 	ெசன்றனேன	தவிர,	ேவங்கி	நாட்ைட
ெவன்றதாகேவா,	ஆண்டதாகேவா	 றச்	சான்றில்ைல.	
ேவங்கிைய	ஆண்ட	இளவரசர்	:	ேவங்கிைய	ஆண்ட	ஜயசிம்மன்
ேலாத் ங்கனிடம்	நல்ெலண்ணம்	ெகாண்டவனாக	இ ந்ததில்ைல.

அவ க் ம்	 ேலாத் ங்க க் ம்	இைடேய	கீைழக்கங்க	அரசனான
இராசராசன்	நின் 	சந் 	ெசய்தான்	ேபா ம்	அவன்	விசயாதித்தற்காகக்
ேலாத் ங்கனிடம்	ேபாரிட்டான்	என் 	அவ ைடய	கல்ெவட் கள்
றிக்கின்றன.	விவரம்	விளங்கவில்ைல.	அக்கங்க	அரசன்	 ேலாத் ங்கன்

மகளான	இராச	 ந்தரி	என்பவைள	மணந் 	ெகாண்டான்.	

ஜயசிம்மன்	கி.பி.	1076-இல்	இறந்தான்.	உடேன	 ேலாத் ங்கன்	தன்
மக்க ள்	ஒ வனான	இராச	ராச	 ம் ச்	ேசாழன்	என்பவைன	ேவங்கி
நாட்ைட	ஆ ம்ப 	அ ப்பினான்.	இவன்	ஓராண் 	அந்நாட்ைட	ஆண் ,

விட் விட்டான்.	கி.பி.1077-ல்	மற்ேறார்	இளவரசனான	வீர	ேசாழன்	ஆளத்
ெதாடங்கினான்.	அவன்	ஆ 	ஆண் கள்	ேவங்கிைய	ஆண்டான்.

கி.பி.1084	 தல்	1089	வைர	மற்ெறா 	மகனான	இராசராச	ேசாழ
கங்கன்	என்பவன்	ேவங்கி	நாட்ைட	ஆண்டான்.	இவேன	 ேலாத் ங்கன
த்த	ைமந்தன்.	கி.பி.1089-இல்	மீண் ம்	வீர	ேசாழேன	ேவங்கி	நாட்ைட

ஆண் வர	அ ப்பப்பட்டான்.	அவன்	கி.பி.	1092-93	வைர	அந்நாட்ைட
ஆண் வந்தான்.	கி.பி.1093	 தல்	1118	வைர	விக்கிரம	ேசாழன்	என்ற
மற்ேறார்	இளவரசன்	ேவங்கி	நாட்ைட	ஆண்டான்.	இம்ைமந்தேன
ேலாத் ங்கற் ப்	பிற 	ேசாழப்	ேபரரசன்	ஆனவன்.	

தற்	கலிங்கப்	ேபார்:	இ 	 ேலாத் ங்கன 	ஆட்சி	ஆண் 	26-இல்	(கி.பி.
1006-இல்)	நடந்த .	இப்ேபார்		ேவங்கிைய	ஆண்ட	இளவரசனான	விக்கிரம
ேசாழ க் ம்	ெதன்	கலிங்க	நாட் 	அரச க் ம்	நிகழ்ந்ததா ம்.	இப்ேபாரில்
ெகால 	(எல் ர்)ைவ	ஆண்ட	ெத ங்க	வீமன்	(சிற்றரசன்)	என்பவன்	கலிங்க
அரசற் 	உடந்ைதயாக	இ ந்தான்;	ஆதலின்,	இ வைர ம்	விக்கிரமேசாழன்	ஒேர
காலத்தில்	எதிர்த் ப்	ேபாரிட	ேவண் யவன்	ஆனான்.	ேசாழப்	ேபரரசற் 	அடங்கிய
பராக்கிரம	பாண் யன்	வடக் 	ேநாக்கிச்	ெசன் 	விக்கிரம	ேசாழற் 	உதவி
ரிந்தான்[20].	இவ்வி வ ம்	நிகழ்த்திய	ேபாரில்	ெதன்	கலிங்கம்	பி பட்ட .
வீமன்	சிைறப்பட்டான்.	ெதன்	கலிங்கம்	என்ப 	ேகாதாவரிக் ம்	மேகந்திர
மைலக் ம்	இைடப்பட்ட	நிலப்	ப தியா ம்[21].	இப்ப தி	ேவங்கி	நாட்ைடச்
ேசர்ந்தி ந்தேதயா ம்[22].	இங்கி ந்த	அரசன்	சிைறப்பட் 	ஒ ங்கியதால்	ெதன்
கலிங்கம்	அைமதி ற்ற	நாடான .	கி.பி.	1098-இல்	ெவளிப்பட்ட
ேலாத் ங்க ைடய	கல்ெவட் கள்	இப்ப திையச்	ேசர்ந்த	சிம்மாசலத்தி ம்

திரா ாராமத்தி ம்	கிைடத் ள்ளன.	

https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/முதற்_குலோத்துங்கன்#cite_note-20
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/முதற்_குலோத்துங்கன்#cite_note-21
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/முதற்_குலோத்துங்கன்#cite_note-22


இரண்டாம்	கலிங்கப்	ேபார்	:	இஃ 	ஏறக் ைறய	கி.பி.	1111இல்	நடந்த 	இைதப்
பற்றிக்	 ேலாத் ங்கன்	கல்ெவட் கள்	 கின்றன.	கலிங்கத் ப்	பரணி	மிக்க
விரிவாக	விளக்கி ள்ள .	 தலில்	கல்ெவட் கள்	 வைதக்	காண்ேபாம்:
ேசாழர்	பைட	ேவங்கி	நாட்ைடக்	கடந்த ;	பைகவன்	ேசாழர்	பைடையத்	த க்க
யாைனப்	பைடைய	ஏவினான்.	அந்த	யாைனகள்	அைனத் ம்	ெகால்லப்பட்டன.
ேசாழர்	பைட	கலிங்க	நாட் ல்	எரி	பரப்பிய ,	கலிங்கப்	பைடயில்	சிறப் ற்றி ந்த
வீரர்	அைனவைர ம்	ெகான்ற .	அவர்	தைலகள்	ேபார்க்	களத்தில்	உ ண்டன;
க கள்	அவற்ைறக்	ெகாத்தித்தின்றன.	 வில்	வடகலிங்கம்	பணிந்த ’[23].	
கலிங்க	அரசன்	அனந்தவர்மன்	என்பவன்.	அவன்	ேசாழைன	மதியா
திைற	கட்டாதி ந்தான்.	அதனால்	ேசாழன்	தன்	பைடத்தைலவனான
க ணாகரத்	ெதாண்ைடமான்	என்பவைனப்	ெப ம்பைட டன்	அ ப்பினான்.

அத்தைலவ டன்	ெசன்ற	பைட	பாலா ,	ெபான் கரி,	பழவா .

ெகால்லியா ,	வட	ெபண்ைண,	வயலா ,	மண்ணா ,	 ன்றியா ,

ஆகியவற்ைறக்	கடந் 	கி ஷ்ைணைய ம்	தாண் ய ;	பிற 	ேகாதாவரி,
பம்ைபயா ,	ேகாதைம	ஆ கைளக்	கடந் 	கலிங்க	நாட்ைட	அைடந்த ;

அங் ச்	சில	நகரங்களில்	எரி	ெகா விச்	சில	ஊர்கைளச்	 ைற	ஆ ய .

பைடெய ப்ைபக்	ேகட்ட	கலிங்க	அரசன்	சினந் ,	தன்	பைடகைளத்
திரட் னான்.	அப்ெபா 	எங்கராயன்	என் ம்	அைமச்சன்,	ேசாழன்	பைட
வலிைமையப்	பல	சான் களால்	விளக்கிச்	சந் 	ெசய் ெகாள் ம்ப
அறி த்தினான்.	அரசன்	ேகட்டானில்ைல.	இ தியில்	ேபார்	நடந்த .

கலிங்க	அரசன்	ேதாற்ேறா னான்.	அவைனக்	க ணாகரத்	ெதாண்ைடமான்
ேத ப்	பி க்க	 யா ,	ெப ம்	ெபா ேளா 	ேசாணா 	மீண்டான்.	

சயங்ெகாண்டார்	 லவர்	 ைறயில்	சில	இடங்களில்	ெசய்திகைள	மி த் க்	 றி
இ ப்பி ம்,	பைடெய ப் ,	ெவற்றி	என்பைவ	உண்ைமச்	ெசய்திகேள	என்ப
கல்ெவட் களால்	உ திப்ப கிற .	கலிங்க	அரசனான	அனந்தவர்மன்	யாவன்?
இராசராச	கங்க க் ம்	 ேலாத் ங்கன்	மகளான	இராச	 ந்தரிக் ம்	பிறந்தவேன
ஆவன்.	எனி ம்	என்ன?	அரசன்	என் ம்	ஆணவம்	உறைவ	மதியாதன்ேறா?
இப்ேபா க் ப்	பரணி	 ம்	காரணம்	ெபா த்தம்	அன் .	வட	கலிங்கம்
ேசாழ க் 	உட்பட்டதன் .	ேசாழன்	வட	கலிங்கத்ைதப்	பி த் 	ஆண்டதாக ம்
சான்றில்ைல[24].	‘வடகலிங்கத்தரசன்	நா 	ேவட்ைகயால்	ெதன்	கலிங்கத்ைதக்
ைகப்பற்ற	 ைனந்தி க்கலாம்.	இச்ெசய்தி	காஞ்சி	அரண்மைன[25]	யிலி ந்
ேலாத் ங்கற் 	எட் ய .	அவன்	உடேன	ெதாண்ைடமாைன	ேவங்கி	இளவரசற்

உதவியாக	அ ப்பினான்’	எனக்	ேகாடேல	ெபா த்தம்	உைடய ;	அல்ல ,	 தற்
கலிங்கப்	ேபா ம்	இந்த	இரண்டாம்	கலிங்கப்	ேபா ம்	சா க்கிய
விக்கிரமாதித்தன்	 ழ்ச்சியால்	நடந்தன	என் ம்	 றலாம்.	ேவங்கிையச்	ேசாழர்
ஆட்சியிலி ந் 	ஒழிப்பைதேய	ேநாக்கமாகக்	ெகாண்ட	அவன்,	பல ைற	சிற்றரசர்
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பலைர	ேவங்கிைய	ஆண்ட	இளவரசர்க் 	மாறாகத்	 ண் னனாதல்	ேவண் ம்.
இத்	 ண்டல்	 யற்சி	ஏறத்தாழக்	கி.பி.1118-ல்	பயனளித்த	ெதன்னலாம்.	
ேவங்கி	அர : ேலாத் ங்கன்	தன்	இ திெந ங் வைத	அறிந் ,	கி.பி.1118-இல்
விக்கிரம	ேசாழைன	ேவங்கியிலி ந்
அைழத் க்ெகாண்டான்.உடேனேவங்கிநாட் ற் ழப்பம்	உண்டான [26].	இஃ
உண்ைம	என்பைதக்	 ேலாத் ங்கன்	48-ஆம்	ஆண் க்	கல்ெவட் க ம்
விக்கிரமேசாழன்	கல்ெவட் க ேம	உணர்த் கின்றன.	திரா ாராமத்தில்
ேலாத் ங்க ைடய	48-ஆம்	ஆண் க்	கல்ெவட் கள்	வைரதாம்

கிைடத் ள்ளன.	ேவங்கியில்	விக்கிரம	ேசாழன்	பட்டம்	ெபற்ற	பிற 	உண்டான
கல்ெவட் கள்	இல்ைல.	அைவ	 ண் ைரேய	வட	எல்ைலயாகக்
ெகாண் விட்டன.	இதனால்,	ேவங்கிநா 	ேவறாகிவிட்டைத	நன் ணரலாம்
அன்ேறா?	ஆனால்,	ேவங்கியி ம்	திரா ாராமம்	 தலிய	இடங்களி ம்
விக்கிரமாதித்த ைடய	45	 தல்	48	வைர	உள்ள	ஆட்சி	ஆண் களில்
ெபாறிக்கப்பட்ட	கல்ெவட் கள்	பல	கிைடத் ள்ளன.	இக்	கல்ெவட் கள்	ேவங்கி
நாட் ல்	இ ந்த	சிற்றரசர்	பல ைடயன.	இவற் ள்	விக்கிரம	ஆண் ம்,	விக்கிரமன்
ேபரரசிற் த்	தாங்கள்	பணிந்தவர்கள்	என் ம்	அச்சிற்றரசர்	 றிப்பிட் ள்ளனர்.
கி.பி.1118-இல்	விக்கிரமாதித்தனின்	தண்டநாயகனான	அனந்தப்பாைலயன்
என்பவன்	ேவங்கிைய	ஆண்டான்	என் 	கல்ெவட்ெடான் .	 றிக்கிற [27].	கி.பி.
1120-இல்	இவன்	மைனவி	பீேம வரர்	ேகாவி க்களித்த	தானத்ைதக்	 றிக் ம்
கல்ெவட் ல்	விக்கிரம	ஆண்ேட றிக்கப்பட் ள்ள [28].	திரா ாராமத் க்
கல்ெவட் கள்	கி.பி.	1132-3	வைர	சா க்கிய-விக்கிரம	ஆண் கைளக்
றிக்கின்றன.	அனந்தபாைலயன்	உறவினன்	ஒ வன்	கி ஷ்ைணக்	ேகாட்டத்தில்

உள்ள	‘ெகாண்ட	பல்லி’ையக்	கி.பி.	1727-இல்	ஆண் வந்தான்[29].
கி ஷ்ைணயாற் க் த்	ெதன்பாற்பட்ட	நாட்ைடக்	‘ெகாள்ளிப்பாக்ைக’யின்	அரசன்
என் ம்	பட்டத் டன்	நம்பிராசன்	என்பவன்	கி.பி.	1131-இல்	ஆண் வந்தான்[30].
இ கா ம்	 றிய	சான் களால்,	 ேலாத் ங்கன்ேபரரசிற் 	உட்பட் ந்த
அவ க் 	உரிைமயான	ேவங்கிநா ,	அவன 	ஆட்சி	இ தியில்	கி.பி.1118-இல்
விக்கிரமாதித்தனால்	ைகப்பற்றப்பட்ட 	விளங் கிறதன்ேறா?	இம் வினால்
விக்கிரமாதித்தன்	 தலிற்	ெகாண்ட	(ேசாழ	நாட்ைட ம்	ேவங்கிைய ம்	ேவ
பிரிக்க	ேவண் ம்	என்ற)	எண்ண ம்	நிைறேவற்றிக்	ெகாண்டான்	என்ப ம்
ெதளிவாகின்ற .	
கங்கபா 	பிரிந்த 	:	ைம ரில்	அஸ்ஸன்,	க ர்	ேகாட்டங்கைள ம்
நாகமங்கல	தா காைவ ம்	ெகாண்ட	நிலப்	பரப்ைப	 தலில்	ஆண்டவர்
ெஹாய்சளர்	என் ம்	மரபினர்.	இவர்கள்	ேமைலச்	சா க்கிய்ர்க க்
அடங்கி	ஆண் 	வந்த	சிற்றரசர்.	இவ ள்	ஒ வனான	எரியங்கன்
என்பவேன	 ேலாத் ங்கற் ம்	விக்கிரமாதித்தற் ம்	நடந்த	ேபாரிற்	பின்னவன்
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பக்கம்	நின் 	ேபாரிட்டவன்.	ெஹாய்சளர்	இராசராசன்	காலம்	 தேல
இ ந் 	வந்தனர்.	

அவ ள்	 தல்	அரசன்	தி மகாமன்	(கி.பி.	1022-1040)	என்பவன்.	அவன்	மகன்
விநயாதித்தன்.	அவன்	மகேன	எரியங்கன்.	விநயாதித்தன்	கி.பி.1040	 தல்	1100
வைர	ஆண்டான்.	கி.பி.1100-இல்	பிட் க	விஷ் 	வர்த்தனன்	அரசன்	ஆனான்.
இவன்	கி.பி.1116-இல்	ேசாழரிடமி ந் 	தைழக்காட்ைட	மீட்டான்,	அதனால்
‘தைழக்	கா [ றிப் 	1]	ெகாண்ட’	என் ம்	ெதாடைரத்	தன்	ெபயர்க் 	 ன்
ண்டான்.	அந்த	ஆண் ேல	இவன்	கங்கபா 	 வ ம்	தனதாக்கி	ஆண்டான்

என்ப 	இவன்	கல்ெவட்டால்	ெதரிகிற [31].	

கங்கபா 	நீண்ட	காலமாகச்	ேசாழர்	ஆட்சியில்	இ ந் 	வந்த	நாடா ம்.	அ
ெகாங் 	நாட்ைட	அ த்த ;	ஆசலால்,	ெகாங் 	நாட்ைட	ஆண் வந்த	அதியமான்
ேமற்பார்ைவயில்	இ ந் 	வந்த .	அதியமான்கள்	ேசாழர்	பைடத்தைலவராக ம்
சிற்றரசராக ம்	இ ந்தார்கள்.	விஷ் வர்த்தனன்	தாைனத்	தைலவனான
‘கங்கராசன்’	அதியமாைனச்	சரண் க	அைழத்தான்.	அதியமான்	ம க்கேவ,	ேபார்
ண்ட .	அதியம்◌ான்,	தாேமாதரன்,	நரசிம்மவர்மன்	 தலிய	ேசாழர்	பைடத்

தைலவர்கள்	ேபாரிட்டனர்;	இ தியில்	ேதாற்றனர்.	அதன்	விைளவாகக்	கங்கபா
ெஹாய்சளர்	ஆட்சிக் ச்	ெசன் விட்ட [32].	 ேலாத் ங்கன்	கல்ெவட் கள்	15
வைரேய	கங்கபா யிற்	கிைடத் ள்ளன.	ஆதலின்,	கி.பி.1115-இல்	கங்கபா 	ைக
மாறிய 	உண்ைமயா ம்.	
ெவளிநா களின்	ெதாடர் 	:	 ேலாத் ங்கன்	ஆட்சிக் ட்பட்ட	ேசாழப்	ெப நா
ெவளிநா க டன்	ெந ங்கிய	ெதாடர் 	ெகாண் ந்த .	கடாரத் ட ம்
சீனத் ட ம்	ெகாண் ந்த	ெதாடர் 	 ன்னேர	விளக்கப்பட்ட .	கங்ைக
ெகாண்ட	ேசாழ ரத் க்	ேகாவிலில்	உள்ள	கல்ெவட் 	ஒன்றில்	வடநா க டன்
ேசாழப்	ெப நா 	ெகாண் ந்த	ெதாடர் 	 றிக்கப்பட் ள்ள .	கன்ேனாசி
அரசனான	மதனபாலன்	அல்ல 	அவன்	மகனான	ேகாவிந்த	சந்திரன
ெமய்ப் கழ்	அக்கல்ெவட் ல்	ெபாறிக்கப்பட் ள்ள .	அதன்	 தலில்
ேலாத் ங்கன 	41-ஆம்	ஆட்சி	ஆண் 	 றிக்கப்பட் ள்ள ;	பிற 	கன்ேனாசி

அரசன்	 கழ்	ெபாறிக்கப்பட் ள்ள ;	பின்னர்க்	கல்ெவட் ன்	காரணம்
வைரயப்பட் ள்ள .	கன்ேனாசிக் ம்	ேசாழ	நாட் ற் ம்	என்ன	ெதாடர் 	இ ந்த
என்ப 	ெதரியவில்ைல.	கன்ேனாசி	நாட்டார்	கதிரவன்	வணக்கத்திற்
ைகேதர்ந்தவர்.	ேசாழ	நாட் ல்	 ேலாத் ங்கன்	ஆட்சியில்	அவ்வணக்கம்	சிறப்பிடம்
ெபற்றி ந்த [33].	ேசாழ	நாட் 	வாகீ வரரrவிதர்	என்பவர்	ஒரிஸ்ஸா	நாட் ச்
சாக்கியர ழிதர்	மாணவராவர்	என்பைதக்	ேகாவிந்த	சந்திரன்	ெசப் ப்பட்டயம்

கிற .	ேகாவிந்த	சந்திரன்	(கன்ேனாசி	அரசன்)	விட்ட	கல்ெவட் ன்	காலம்
கி.பி.1129	ஆ ம்[34].	காம்ேபாச	நாட் 	அரசன்	 ேலாத் ங்க க் 	விைல
உயர்ந்த	கல்	ஒன்ைறக்	காட் னான்;	பிற 	அதைன	அவ க் ப்	பரிசாக
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அளித்தான்.	 ேலாத் ங்கன்	அதைனச்	சிதம்பரம்	உட்ேகாவிற் 	எதிேர ள்ள
வரிற்	பதித்தான்	என் 	சிதம்பரம்	ேகாவில்	கல்ெவட் 	ஒன் 	 றிக்கிற .	அதன்

காலம்	கி.பி.1114[35].	
ேசாழப்	ேபரர 	:	 ேலாத் ங்கன்	ஆட்சியில்	45	ஆண் கள்	வைர	(கி.பி.1115
வைர)	ேசாழப்	ேபரர 	 ன்ேனார்	ைவத்த	அளவிேலேய	இ ந்த .	ெதற்ேக	ஈழ
மண்டலம்	ஒன்ேற	ஆட்சியிலி ந் 	பிரிந் விட்ட .	கி.பி.1116-இல்	கங்கபா
பிரிந்த .	கி.பி.1118-இல்	ேவங்கி	நாட் ன்	ெப ம்	ப தி ம்	சா க்கியர்
ஆட்சிக் 	மாறிவிட்ட .	 ேலாத் ங்கன்	இறக் ந்	த வாயில்	கடப்ைப,	கர் ல்
ேகாட்டங்கேன	வட	எல்ைலயாக	இ ந்தன	எனலாம்.	கடப்ைபக்	ேகாட்டத்தில்	உள்ள
நந்த ர்	 ேலாத் ங்க	ேசாழச்	ச ர்ேவதி	மங்கலம்’	எனப்	ெபயர்	ெபற்ற [36].	

தைலநகரங்கள்	:	(1)	 ேலாத் ங்க ைடய	சிறப்	 ைடக்	ேகா	நகர்	கங்ைக
ெகாண்ட	ேசாழ ரேம	ஆ ம்.	(2)	அ த்த 	காஞ்சி ரமா ம்.	அதில்	இ ந்த
அபிேஷக	மண்டபத்தில்	இ ந்ேத	அரசன்	சிறப் ைடய	பல	பட்டயங்கைள
ெவளியிட் ள்ளான்[37].	(3)	கங்ைக	ெகாண்ட	ேசாழன்	வளர்த்த	சிறப் ைடய
அரண்மைன	யான	ஆயிரத்தளி	(பைழயாைற)யில்	இ ந்த	அரண்மைன
ஒன் [38]	(4)	தி மழபா 	அரசற் 	உகந்த	சிறந்த	நகரமாக	இ ந்த [39].	

சிற்றரசர்	:	 ேலாத் ங்கன்	ஆட்சியில்	ெவளிப்பட்ட	கல்ெவட் களில்	சிற்றரசர்	பலர்
றிக்கப்பட் ள்ளனர்.	(1)	ெதன்	ஆர்க்கா 	ேகாட்டத்தின்	வடேமற் 	மைலப்

ப திையச்	ேசதிராயர்	என் ம்	ெபயர்	ெகாண்ட	சிற்றரசர்	ஆண் 	வந்தனர்.	அவர்
தைலநகர்	கிளி ர்	என்ப .	(2)	ெபரிய	உைடயான்	இராசராசன்,	சந்திரன்
மைலயனான	இராேசந்திர	ேசாழன்	என்பவர்	தி ைனப்பா நாட் ல்	ேபரரசர்.
அவ க் 	அடங்கிய	தைலவர்	சிலர்	இ ந்தனர்.	அவர்கள்	மைலய லராசன்
தலிேயார்.	(3)	வட	ஆர்க்காட் ல்	ேமற் ப்	ப தி ம்	ைம ரின்	கிழக் ப்

ப தி ம்	ேசர்ந்த	நா 	 ள்வாய்	நா ’	எனப்பட்ட .	அதைனக்	கங்க	 ளம்பன்
ஒ வன்	ஆண் 	வந்தான்[40].	(4)	ேவங்கி	நாட் ல்	ெவலனாண் த்	தைலவனான
‘ெகாங்கன்	வடப திச்	சிற்றரச ட்	சிறந்தவன்.	அவன்	மரபினர்	நீண்டகாலம்	தம்
நாட்ைட	அைமதியாக	ஆண் 	வந்தனர்[41].	 ேலாத் ங்கன்	இக்ெகாங்கன்
மகைனத்	தன்	ைமந்தன்	ேபாலக்	க திச்	சிறப் ச்	ெசய்தான்	என் 	கல்ெவட் க்

கிற .	(5)	கடப்ைபைய	ஆண்ட	சிற்றரசன்	ெபாத்தப்பி	-	காம	ேசாட	மகாராசன்
என்பவன்.	அவ ைடய	ேசைனத்	தைலவர்கள்	இராமண்ணன்,	ெபக்கட	பீமய்யன்
என்பவர்[42].	(6)	மற்ெறா 	ெத ங்கச்	சிற்றரசன்	பல்லவ	மரபினன்	ஆவன்.	அவன்
தன்ைன	மகா	மண்டேல வரன்	என் ம்	“காஞ்சி ேர வரன்	என் ம்
றி ள்ளான்[43].	

அைமச்ச ம்	தாைனத்	தைலவ ம்	:	இவர்	பலராவர்.	இவ ட்சிறந்தவர்	சிலேர.
இவ ள்	‘ஞான ர்த்தி	பண் தன்	ஆன	ம ராந்தகப்	பிரமாதிராசன்’	என்பவன்
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ஒ வன்.	இவன்	நா ைரச்	ேசர்ந்தவன்;	வத்ச	ேகாத்திரத்தான்.	இவன்	ேசாழன்
தாைனத்	தைலவ ள்	ஒ வன்[44].	‘பாரத்வாசன்	மன்ற	நாராயணன்’	என்பவன்
ஒ வன்.	இவ க் 	வீர	சந்ேதாஷ	பிரம	சக்கரவர்த்தி	என்ற	ெபய ம்	இ ந்த .
இவன்	தி ப்பத் ைர	ஆண்ட	சிற்றரசன்	ேபா ம்	இவன்	 ேலாத் ங்கன்
அைமச்ச ள்	ஒ வன்[45].	க ணாகரத்	ெதாண்ைடமான்	 கழ்	ெபற்ற	ேசைனத்
தைலவ ம்	அைமச்ச ம்	ஆவன்.	இவன்	பல்லவர்	 லத்	ேதான்றல்;	‘வண்ைடயர்
அரசன்-அரசர்கள்	நாதன்	-	மந்திரி	-	உல 	 கழ்	க ணாகரன்’	என்
சயங்ெகாண்டாரால்	கலிங்கத் ப்	பரணியிற்	 கழப்	ெபற்றவன்.	இவன்	விக்கிரம
ேசாழன 	ஆட்சியி ம்	இ ந்தான்	என்பைத	விக்கிரம	ேசாழன்
உலா றித் ள்ள .	இவன 	ஊர்	வண்ைட	என்ப .	அ ,ேசாழமண்டலத்தில்
ேலாத் ங்க	ேசாழ	வளநாட்ைடச்	சார்ந்த	தி நைற ர்	நாட் ல்	உள்ள

வண்டாழஞ்ேசரி	என்பைதக்	கல்ெவட் 	ஒன் 	உணர்த் கிற [46].	அஃ
இப்ெபா 	‘வண் வாஞ்ேசர’	என் ம்	ெபய டன்	இ க்கிற .
இத்ெதாண்ைடமான்	மைனவி	ெபயர்	‘அழகிய	மணவாளனி	மண்ைடயாழ்வார்’
என்ப .	அவள்	சில	ேகாவில்கட் 	நிபந்தங்கள்	வி த் ள்ளாள்.	க ணாகரத்
ெதாண்ைட	மான்	தைமயன்	‘ேசனாபதி-பல்லவராசர்’	என்பவன்.	அவன்	ெகா ,
பைழய	பல்லவர்	ெகா யாகிய	நந்திக்	ெகா யா ம்[47].	அவ ம்	கலிங்கப்	ேபாரிற்
கலந் 	ெகாண்டவன்	என்பைதப்	பரணி	பகர்கிற .	க ணாகரன்	தி வா ர்ச்
சிவபிரானிடம்	நீங்காத	ேபரன் 	உைடயவன்;	அக்ேகாவிலில்	பல	தி ப்பணிகள்
ெசய்தவன்;	அக்ேகாவிற்	ெப மான்	தி வ களிற்	கலந்தவன்,	தியாேகசர்
ெபயர்க ள்	க ணாகரத்	ெதாண்ைடமான்	என்ப ம்	ஒன்றா ம்.	அப்ெபயர்
இவனாற்றான்	உண்டான 	என் 	தி வா ர்	உலா	 றிக்கின்ற .	இக் றிப்பால்
இவன்	சிறந்த	சிவபக்தன்	என்ப 	விளக்கமாகின்ற .	

அைரயன்	ம ராந்தகன்	ஆன	 ேலாத் ங்க	ேசாழ	ேகரளராசன்	என்பவன்
ஒ வன்.	இவன்	சிறந்த	ேசைனத்	தைலவன்;	ேசாழ	மண்டலத் 	மண்ணி	நாட் ல்
உள்ள	 ைழ க் த்	தைலவன்:	‘ ேலாத் ங்க	ேசாழக்	ேகரள	ராசன்’	என்ற
பட்டம்	ெபற்றவன்.	இவன்	ேசரநாட் ப்	ேபாரில்	ேசைனைய	நடத்திச்	ெசன் 	ெவற்றி
ெபற்றதால்	இப்ெபயர்	ெபற்றவன்.	இவன்,	 ேலாத் ங்கன்	ேகாட்டாற்றில்	நி விய
நிைலப்பைடக் த்	தைலவனாக	இ ந்தவன்.	இத்தைலவன்	ேகாட்டாற்றில்
இராேசந்திர	ேசாேழச்சரம்”	என்ற	ேகாவிைலக்	கட் னான்[48].	அக்ேகாவிற் க்
ேலாத் ங்கன்	நிலதானம்	ெசய் ள்	ளான்.	இத்	தைலவ ம்	சிறந்த	சிவபக்தன்

என்ப 	ெதரிகிற .	

மணவிற்	 த்தனான	காலிங்கராயன்	என்பவன்	ெப ஞ்	சிறப் ற்ற	ேசைனத்
தைலவன்	ஆவன்.	இவன்	ெதாண்ைட	மண்டலத் 	இ பத் 	நான்
ேகாட்டங்க ள்	ஒன்றான	‘மணவில்’	என்ற	ஊரின்	தைலவன்.	இவன்
ேலாத் ங்கன்	பைடத்தைலவனாக	அமர்ந் ,	பாண் 	நா ,	ேவணா ,	மைலநா
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தலிய	நா கேளா 	ேபார்	நடத்திப்	 கழ்	ெபற்றவன்[49].	இவனால்	ேசாழ க்
நிைலத்த	 கழ்	உண்டான .	இவன 	திறைமையக்	கண் 	பாராட் ய
ேலாத் ங்கன்	இவற் க்	‘காலிங்க	ராயன்’	என் ம்	பட்டம்	அளித் ச்	சிறப் ச்

ெசய்தான்.	இவன்	விக்கிரம	ேசாழன்	ஆட்சியி ம்	உயர்நிைலயில்	இ ந்தான்[50].	

இவன்	சிறந்த	சிவபக்தன்.	இவன்	சிதம்பரம்	 த்தப்	பிரானிடம்	ேபரன் 	 ண்டவன்;
அங் ப்	பல	தி ப்பணிகள்	ெசய்தான்,	தில்ைல	அம்பலத்ைதப்	ெபான்	ேவய்ந்தான்;
ற் க்கால்	மண்டபம்,	ெபரிய	தி ச் ற் 	மாளிைக,	ேதவாரம்	ஓ வதற் ரிய

மண்டபம்,	சிவகாம	ேகாட்டம்	 தலியன	கட் வித்தான்;	‘தியாகவல்லி’	 தலிய
சிற் ார்கைள	இச்	சிதம்பரம்	ேகாவி க் த்	ேதவதானமாக	அளித்தான்;	 வர்
ேதவாரப்	பதிகங்	தைளச்	ெசப்ேப களில்	எ வித் த்	தில்ைலயம்	பதியிற்
ேசமித் 	ைவத்தான்[51].	இவ்வீரன்	தி வதிைகக்	ேகாவிலில்	காமேகாட்டம்
எ ப்பித் ப்	ெபான்	ேவய்ந்தான்;	அடரங் 	அைமத்தான்;	ேவள்விச்	சாைல	ஒன்ைற
அைமத்தான்;	ேதவதானமாக	நிலங்கைள	விட்டான்.	இங்ஙனம்	இப்	ெபரிேயான்
ெசய்த	தி ப்பணிகள்	பல	ஆ ம்.	இவற்ைற	விளக்கக் ய	ெவண்பாக்கள்
சிதம்பரம்	ேகாவிலி ம்	தி வதிைகக்	ேகாவிலி ம்	வைரயப்பட் ள்ளன[52].	
அரசன்	வி ப்	ெபயர்கள்	:	இராசேகசரி	 தல்	 ேலாத் ங்க
ேசாழேதவன்,	திரி வன	சக்கரவர்த்தி,	இராேசந்திரன்,	விஷ் வர்த்தனன்,

சர்வேலாகாச்ரயன்,	பராந்தகன்,	ெப மான்	அ கள்,	விக்கிரம	ேசாழன்,

லேசகர	பாண் ய	 லாந்தகன்,	அபயன்,	சயதரன்	 தலிய	பட்டங்கைளக்
ெகாண் ந்தான்.	தி நீற் ச்	ேசாழன்	என்ற	ெபய ம்	இவ க் ண் .

இப்ெபயரால்	ஒ 	சிற் ார்	இ ந்த .	’ ங்கம்	தவிர்த்த	ேசாழன்	என் ம்
ேலாத் ங்கன்	ெபயர்	ெபற்றான்.	‘உல ய்ய	வந்தான்,	வி தராச

பயங்கரன்’	என்பன ம்	 ேலாத் ங்கன்	சிறப் ப்	ெபயர்கேள	என்ப
பரணியால்	ெதரிகிற .	

நாட் ப்	பிரி கள்	:	 ேலாத் ங்கன்	ஆட்சியில்	இ ந்த	ேசாழப்	ெப நா
பல	மண்டலங்களாகப்	பிரிக்கப்	பட் ந்த .	அைவ	(1)	ேசாழ	மண்டலம்
(2)	சயங்	ெகாண்ட	ேசாழ	மண்டலம்	(3)	இராசராசப்	பாண் மண்டலம்
(4)	 ம் ச்	ேசாழ	மண்டலம்	(5)	ேவங்ைக	மண்டலம்	(6)
மைலமண்டலம்	(7)	அதிராசராச	மண்டலம்	என்பன.	இவற் ள்	ேசாழ
மண்டலம்	என்ப 	தஞ்சா ர்	தி ச்சிராப்பள்ளிக்	ேகாட்டங்க ம்	ெதன்
ஆர்க்கா 	ேகாட்டத்தின்	ஒ 	ப தி ம்	தன்னகத்ேத	ெகாண்டதா ம்;
சயங்ெகாண்ட	ேசாழமண்டலம்	-	ெதன்	ஆர்க்கா 	ேகாட்டத்தின்	ெப ம்
ப தி ம்	ெசங்கற்பட் ,	வட	ஆர்க்கா ,	சித் ர்	ஆகிய	ேகாட்டங்கைள ம்
தன்னகத் க்	ெகாண்டதா ம்.	இராசராசப்	பாண் 	மண்டலம்	என்ப
ம ைர,	இராமநாத ரம்,	தி ெநல்ேவலி	ஆகிய	ேகாட்டங்கைளப்	ெபற்ற
நிலப்பரப்பா ம்.	 ம் ச்	ேசாழமண்டலம்	என்ப 	ஈழ	நாட் ன்
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வடப திகளா ம்.	ேவங்ைக	மண்டலம்	என்ப 	கீைழச்	சா க்கிய
நாடா ம்.	மைலமண்டலம்	என்ப 	தி வாங் ர்,	ெகாச்சி,	ேசலம்
ேகாட்டத்தின்	ஒ 	ப தி,	மைலயாளக்	ேகாட்டம்	ஆகியைவ	அடங்கிய
நிலப்பரப்பா ம்.	அதிராசராச	மண்டலம்	என்ப 	ேகாய த் ார்க்
ேகாட்டத்ைத ம்	ேசலம்	ேகாட்டத்தின்	ெப 	ப திைய ம்	ெகாண்ட
ெகாங் நா 	ஆ ம்.	
இவன்	காலத் ம்	மண்டலம்	பல	வளநா களாக ம்,	வளநா 	பல
நா களாக ம்	பிரிக்கப்பட்டன.	 ேலாத் ங்கன்	தன்	ஆட்சிக்	காலத்தில்
இவ்	வளநா கட் ரிய	ெபயர்கைள	நீக்கித்	தன்	ெபயர்கைள	அவற் க்
இட்டனன்;	‘ஷத்திரிய	சிகாமணி	வளநா ’	என்பைதக்	‘ ேலாத் ங்க
ேசாழ	வளநா ’	என	மாற்றினான்;	இராேசந்திர	சிங்கவள	நாட்ைட
இரண்டாகப்	பிரித்தான்;	ேமற் ப்	ப திக் 	‘உல ய்யவந்த	ேசாழவளநா ’

என் ம்	கிழக் ப்	ப திக் 	‘வி தராச	பயங்கர	வளநா ’	என் ம்
ெபயரிட்டான்.	இவ்	வளநா கள்	ெப ம்பா ம்	இரண் 	ஆ கைளேய
எல்ைலயாகக்	ெகாண் ந்தன	என்ப 	கல்ெவட் களால்	நன்கறியலாம்.
சயங்ெகாண்ட	ேசாழ	மண்டலமாகிய	ெதாண்ைட	நா 	மட் ம்	பல்லவர்
காலத்தில்	இ ந்தாற்	ேபாலேவ	24	ேகாட்டங்கைளப்	ெபற்ேற	இ ந்
வந்த .	அரசியல்	 ேலாத் ங்கன்	சிறந்த	அரசியல்	நி ணன்,	 கள்
உள்ளத்ைதத்	தன்பால்	ஈர்த்தேல	தன்	கடைம	

	

1.	S.I.I.	Vol.	II,	No.4	என்பைத	நன் ணர்ந்தவன்;	ஆதலின்	 தலில்	ஒவ்
ெவா வ ம்	அரசர்க் 	ஆண் ேதா ம்	ெச த்திவந்த	சங்கம்	நீக்கினான்.
இச் ங்கம்	ஏற் மதிப்	ெபா ள்கட் 	இடப்ப ம்	தீர்ைவயா ம்.	இச்	ெசயலால்
மக்கள்	இவைனச்	‘ ங்கம்	தவிர்த்த	ேசாழன்’	எனப்	பாராட் னர்;	‘தவிராத	 ங்கம்
தவிர்த்ேதான்’	எனப்	பரணி	பா ய	சயங்ெகாண்டார்	இவைன	வாயாரப்	 கழ்ந்தனர்.
இச் ங்கம்	தவிர்த்தைம	ேசாழநாட்டளேவ	இ ந்த 	ேபா ம்!	கி.பி.194-இல்
ெவளிப்பட்ட	கல்ெவட் 	ஒன் ,	‘ேசாழ	நாட் ல்	 ங்கம்	வ லிப்பதில்ைல’
என்பைதக்	 ட் கிற [53].	தஞ்சா ைரச்	ேசர்ந்த	க ந்திட்ைடக்	 	‘ ங்கம்
தவிர்த்த	ேசாழநல் ர்’	எனப்	ெபயர்	ெபற்ற [54]	
ேலாத் ங்கன்	தன்	17-ஆம்	ஆட்சி	ஆண் ம்	40-ஆம்	ஆட்சி

ஆண் ம்	நிலத்ைத	அளக் மா 	கட்டைளயிட்டான்	அளந் 	 ந்த	பிற
களிடம்	ஆறில்	ஒ 	கடைம	வாங்கினான்.	 ேலாத் ங்கன்	ஆட்சியில்

வரி	விதிக்கப்படாமல்	ஒ க்கப்பட்ட	நிலங்க ம்	உண் .	இைவேய	இவன
ஆட்சியின்	சிறந்த	ெசயல்கள்.	ஏைனயைவ	‘ேசாழர்	அரசியல்’என் ம்
பிற்ப தியில்	விளக்கம்	ெப ம்	ஆண் க்	காண்க.	
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�����	:	 ேலாத் ங்கன்	சிறந்த	கல்விமான்.	இவன்	ேவங்கி	நாட் ற்
பிறந்தவன்;	நன்ைனய	பட்டைனக்	ெகாண் 	ெத ங்கில்	பாரதம்	பாடச்	ெசய்த
இராசராச	நேரந்திரன்	ெசல்வமகன்	ஆதலின்	இவன்	ெத ங் 	ெமாழியில்
வல்லவனாக	இ ந்தான்;	வடெமாழி	அறி ம்	ெபற்றி ந்தான்	என்ப
றப்ப கிற .	தமிழில்	சிறந்த	அறி ைடயவன்	என் 	பரணி	ஆசிரியர்
றித் ள்ளார்.	இவன்	கைலயிெனா ம்	கவிவாணர்	கவியி	ெனா ம்

இைசயிெனா ம்,	ெபா 	ேபாக்கியவன்[55].	கவிவாணர்	என்றைமயால்,
இவன 	அைவக்களத்தில்	இ ந்த	சயங்ெகாண்டார்	தவிர	ேவ 	 லவர்	பல ம்
இவைன	அ க்க 	ெசன் 	கண்டனர்	ேபா ம்	இவன்	 லவர்	பலைர	ஆதரித்தான்
ேபா ம்	இவன்	சிறந்த	வீரன்!	கலக்க	 ற் க்	 ழம்பிய	நிைலயில்	இ ந்த
ெப நாட்ைடத்	தான்	பட்டம்	ஏற்ற டன்	அைமதிக் க்	ெகாணர்ந்த	அரசியல்
நி ணன்,	 ங்கம்	தவிர்த் க்	 களின்	உள்ளத்ைதக்	ெகாள்ைள	ெகாண்டவன்,
கடாரம்,	சீனம்,	கன்ேனாசி	 தலிய	ெவளி	நா க 	டன்	அரசியல்	உற ெகாண் ,
வாணிகத்ைதப்	ெப க்கிய	அறிஞன்	இழந்த	ஈழநாட்ைட	மீட் ம்	 யற்சியில்
உயிர்கைளப்	பலியிடாத	உத்தமன்.	 ங்கக்	 றினால்,	இராசராசன்,	இராேசந்திரன்
ேபான்ற	ேபரரச ள்	இவ ம்	ஒ வன்	ஆவன்	என்னல்	மிைகயாகா .	
சமயநிைல	:	இப்ேபரரசன்	சிறந்த	சிவபக்தன்.	ேசாழர்	வழிவழியாகேவ
சிவபக்தராவர்.	இவன்	தில்ைலப்	ெப மாைனப்	ேபரன் 	ெபாங்க	வழிபட்ட
ரேயான்;	ஆயின்,	பிற	சமயங்கைள ம்	மதித் வந்த	ெபரிேயான்.	இவன்

கல்ெவட் கள்	எல்லாச்	சமயத்தார்	ேகாவில்களி ம்	இ க்கின்றன.

மன்னார் யில்	உள்ள	ெப மாள்	ேகாவில்	இவன்	ெபயரால்	எ ப்பித்தேத
ஆ ம்.	அதன்	பைழய	ெபயர்	‘ ேலாத் ங்க	ேசாழ	விண்ணகரம்’	என்ப .

அஃதன்றி	இப்ெபரிேயான்	காலத்தில்	இ ந்த	சிற்றரசர்	பலர்	ைவணவக்
ேகாவில்கள்	பல	எ த் ள்ளனர்,	நிபந்தங்கள்	வி த் ளர்.	 ேலாத் ங்கன்
கி.பி.1090-இல்	நாகப்பட் னத்தில்	இ ந்த	இராசராசப்	ெப ம்	பள்ளிக்
( த்த	விஹாரத்திற் )	நிலங்கைளத்	தானம்	ெசய் ள்ளான்.	அதைனக்
றிக் ம்	ெசப்ேப கள்	ஹாலந் 	நாட் 	‘லீடன்’	நகரப்	ெபா ட்காட்சி

சாைலயில்	உள்ளன.	அைவேய	லீடன்	ெசப்ேப கள்’	எனப்ப ம்.	இவன்
காலத் ச்	சிற்றரசர்	சில ம்	தனிப்பட்டார்	சில ம்	சமணப்
பள்ளிகட் 	நிபந்தங்கள்	வி த் ள்ளனர்.	எனேவ	 ேலாத் ங்கன்	ஆட்சியில்
எல்லாச்	சமயங்க ம்	தத்தமக் ரிய	சிறப்ைபப்	ெபற் 	வந்தன	என்ப
ெதரியலாம்.	ஆயி ம்,	அரசன்	தன்னளவில்	சிறந்த	சிவபக்தனாகேவ
இ ந் 	வந்தான்.	தன்ைனத்	தி நீற் ச்	ேசாழன்	என் 	இவன்	அைழத் க்
ெகாண்டைமேய	இவன 	சிவெநறிப்	பற்ைற	விளக்கப்	ேபாதியதன்ேறா?	

அரச	 ம்பம்

மைனவியர்	:	 ேலாத் ங்க	ெசப் ப்	பட்டயங்கள்,	இவன்	இராேசந்திரேதவன்
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மகளான	ம ராந்தகிைய	மணந்தான்	எனக்	 கின்றன.	இவ க் 	மக்கள்
எ வர்	பிறந்தனர்.	இவர்கள்	கி.பி.1017	 தல்	ேவங்கி	இளவரசர்	ஆயினர்
என்பைதக்	காணின்,	 ேலாத் ங்கன்	கி.பி.1070இல்	பட்டம்	ெபற்றைத	எண்ணின்,
ேலாத் ங்கன்	ஏறத்தாழக்	கி.பி.1060-இல்	ம ராந்தகிைய	மணந்தான்

என்னலாம்.	ம ராந்தகிேய	ேகாப்ெப ந்ேதவியாக	இ ந்தாள்.	அவள்	 வன
ைடயாள்,	அவனி 	ைடயாள்	எனப்பட்டாள்.

அவள்	தீனசிந்தாமணி	என் ம்	ெபயைர ம்	உைடயவள்.[56]	அவள்
ேலாத் ங்கன 	30ஆம்	ஆட்சி	ஆண் ற் 	 ன் 	இறந்தனள்.

அதனால்,	தியாகவல்லி	என்பவள்	பட்டத்தரசி	ஆனாள்.	மற்ெறா 	மைனவி	ஏழிைச
வல்லபி.	இவள்	‘ஏழ்	உல ைடயாள்’	பற்றி	‘ஏழிைச	வல்லபி’	எனப்பட்டாள்	ேபா ம்!	பிற
அரச	மாேதவிய ள்	திைரேலாக்கிய	மாேதவி	ஒ த்தியாவாள்.	இவள்	தன்
தாயான	உைமநங்ைகயின்	நல்ம்	க தி	ஆர்ப்பாக்கம்	ேகாவிலில்	கி.பி.1072-இல்
விளக் 	ஒன் 	எரிய	ஏற்பா 	ெசய்தாள்.[57]	ேசாழன்-ேசா ைடயான்
ஆன	காடவன்	மாேதவி	என்பவள்	ஒ 	மைனவி.	இவள்	பல்லவர்	 லப்பாைவ.
[58]	திரி வன	மாேதவி	என்ற	கம்பமாேதவி	ஒ 	மைனவி.	இவள்	விஷ் பக்தி
உைடயவள்[59].	ஆதித்தன்	ஆண்ட	 ட் யார்’	என்ற	ேசாழ ல	வல்லியார்	ஒ
மைனவி[60].	இ கா ம்	 றியவற்றால்,	இவ க் 	(1)	ம ராந்தகி	(2)
தியாகவல்லி	(3)	ஏழிைசவல்லபி	(4)	திைரேலாக்கியமாேதவி	(5)	காடவன்	மாேதவி
(6)	கம்ப	மாேதவி	(7)	ேசாழ லவல்லி	என	மைனவியர்	எ வர்	இ ந்தைம	அறியக்
கிடக்கிற .	

உடன்	பிறந்தார்	:	இவ க் க்	 ந்தவ்ைவ,	ம ராந்தகி	என்ற	உடன்	பிறந்த
ெபண்மணிகள்	இ வர்	இ ந்தனர்	என்ப 	சிதம்பரம்	கல்ெவட் களால்
ெதரிகிற .[61]	

மக்கள்	:	 ேலாத் ங்கற் ம்	ம ராந்தகிக் ம்	பிறந்த	ஆண்மக்கள்	எ வர்,
ெபண்மக்கள்	இ வர்.	ஆடவ ள்	இராசராசன்,	வீர	ேசாழன்,	ேசாழகங்கன்,
விக்கிரம	ேசாழன்	ஆகியவேர	கல்ெவட் களில்	இடம்	ெபற் ள்	ளனர்.	இவ ள்
த்தவன்	ேசாழகங்கன்;	அவற் 	இைளயவன்	இராசராசன்,	அவற் 	இைளயவன்

வீரேசாழன்;	நான்காம்	மகன்	விக்கிரம	ேசாழன்[62].	இவ ள்	 ேலாத் ங்கன்
உள்ளம்	கவர்ந்த	மகன்	விக்கிரம	ேசாழேன	ஆவன்.	இவேன	தந்ைதக் ப்	பின்	அர
கட் ல்	ஏறியவன்.	 ேலாத் ங்கன்	வீரேசாழைன ம்	மிக்க	அன் டன்	ேநசித்
வந்தான்;	அவைன	இ ைற	ேவங்கிைய	ஆ மா 	அ ப்பினான்[63].	

ேலாத் ங்கன்	ெபண்மக்களில்	 வர்	ெபயர்கேள	கல்ெவட் களில்	அறியக்
கிடக்கின்றன.	அைவ	இராச ந்தரி,	 ரியவல்லி,	அம்மங்ைக	என்பன.	இப்
ெபண்மணிக ள்	இராச ந்தரி	கலிங்க	அரசனான	இராசராசைன	மணந்தவள்.
ரியவல்லி	இலங்ைக	இளவரசன்	ஒ வைன	மணந்தவள்.	பிள்ைளயார்

அம்மங்ைக	ஆழ்வார்	என்பவைளப்	பற்றிய	 றிப் த்	ெதரியவில்ைல;	ெபயர்	மட் ேம
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ெதரிகிற [64].	

இராசேகசரி	 தற்	 ேலாத் ங்கன்	கி.பி.	1022	வைர	ேசாழப்	ேபரரைச	(52
ஆண் கள்)	அரசாண்டான்	என்ப 	அறிந் 	இன் றத்தக்க [65].
இவ க் ப்பின்	விக்கிரமேசாழன்	ேசாழப்	ேபரரசன்	ஆனான்.	இக் ேலாத் ங்கன்
கல்ெவட் கள்,	தி மன்னி	வளர’,	‘தி மன்னி	விளங்க’,	’ ேமல்	அரிைவ ம்',
‘ ம விய	தி மடந்ைத ம்,	 கழ்	மா விளங்க',	‘ கழ்	 ழ்ந்த	 ணரி’,	‘ ேமவி
வளர	 தலிய	ெதாடக்கங்கைள	உைடயன.	
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63.	 ↑	Ep.	Ind.	5,	No.10	
64.	 ↑	S.I.I.	Vol.4,	No.226	
65.	 ↑	K.A.N	Sastry’s	‘Cholas’.	
1.	 ↑	இஃ 	இராசராச ரம்	என் 	ேசாழர்	ஆட்சியில்	ெபயரிடப்பட்ட .	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/முதற்_குலோத்துங்கன்#cite_ref-64
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/முதற்_குலோத்துங்கன்#cite_ref-65
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/முதற்_குலோத்துங்கன்#cite_ref-66
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/முதற்_குலோத்துங்கன்#cite_ref-31


2.	��������	������	(��.��.	1122	–	1135)
	

ன் ைர:	விக்கிரம	ேசாழன்	கி.பி.	1118-இல்	 	 க்ெகாண்
கி.பி.1122	வைர	தன்	தந்ைத டன்	இ ந் 	அர 	ெச த்தினான்.இவன்
ஆணித்திங்கள்	உத்திராடத்திற்	பிறந்தவன்.	இவன்	தன்	தந்ைதயின்	இ திக்
காலத்தில்	இ ந்த	ேசாழப்	ெப நாட் ற் 	உரியவன்	ஆயினான்.	இவன
ஆட்சியின்	ெப ம்	ப தி	ேபாரின்றி	அைமதிேய	நிலவியி ந்த 	என்னலாம்.
இழந்த	கங்கபா யி ம்	ேவங்கியி ம்	இவ ைடய	கல்ெவட் கள்	இ ப்பைத
ேநாக்க,	அவ்விரண் 	நா களிற்	ெப ம்ப தி	இவன்	காலத்திற்	ேசாழப்
ெப நாட் ல்	மீண் ம்	ேசர்க்கப்	பட்ட 	என்ப 	ெதரிகிற .	

கல்ெவட் கள்	:	இ வைகத்	ெதாடக்கம்	ெகாண்ட	ெமய்க்கீர்த்திகள்
இவ க் ண் .	ஒன் 	“ மா ”	அல்ல 	“ மகள்	 ணர”	என் ம்
ெதாடக்கத்ைத	உைடய ;	மற்ற 	‘ மா 	மிைடந் ’	என்
ெதாடங் வ .	இத்ெதாடக்கம்	உைடய	கல்ெவட் கள்	விக்கிரம	ேசாழன்
ெசய்த	சிதம்பரம்	ேகாவில்	தி ப்பணிகைள	விளக் கின்றன.	 ன்னைவ
இவ ைடய	இளவர ப்	ப வத்தில்	ெசய்த	ெதன்கலிங்கப்	ேபாைரக்
றிக்கின்றன.	இைவ	இரண் ம்	ேவ 	ேபார்கைளேயா	பிற

நிகழ்ச்சிகைளேயா	 றவில்ைல.	

இலக்கியம்	:	‘விக்கிரம	ேசாழன்	உலா’	என்ப 	இவன 	அைவப்	 லவராகிய
ஒட்டக் த்தர்	பா ய .	அவேர	இவன 	ெதன்கலிங்கப்	ேபாைரச்	சிறப்பித் ப்
பரணி	ஒன் 	பா யதாக	இராசராசன்	உலா ம்	 ன்றாம்	 ேலாத் ங்க	ேசாழன்
உலா ம்	தக்கயாகப்	பரணியில்	உள்ள	தாழிைச ம்[1]	 றிக்கின்றன.	இப்பரணி
இப்ெபா 	கிைடத்தில .	ஆதலின்	கல்ெவட் 	கைள ம்	உலாைவ ம்	ெகாண்ேட
இவன்	வரலா 	 ணியப்ப ம்.	

ேவங்கி	நா 	:	விக்கிரம	ேசாழன்	ேவங்கி	நாட்ைட	விட் த்	தந்ைதயிடம்	ெசன்ற
கி.பி.	1178	 தல்	அந்நா 	ஆறாம்	விக்கிரமாதித்தன்	ேபரரசில்	கலந் விட்ட .
ேசாழர்க் 	அடங்கி	ேவங்கி	நாட்ைட	ஆண்ட	ெவலனாண் 	அரசர்கள்	விதியின்றிச்
சா க்கியர்	ஆட்சிைய	ஒப் க்ெகாண் 	சிற்றரசராக	இ ந்தனர்.	ஆனால்	கி.பி.
1126-இல்	ேபரரசனான	விக்கிரமாதித்தன்	இறந்தான்.	உடேன	ேவங்கியின்
ெதன்ப தி	விக்கிரம	ேசாழன்	ேபரரசிற்	கலந் 	விட்ட .	 ன்னர்	விக்கிர
மாதித்தன்	ஆட்சிைய	ஒப் க்ெகாண்ட	 ண் ர்,	ெகர்ள்ளிப்பாக்ைக	 தலிய
இடங்களில்	இ ந்த	சிற்றரசர்	விக்கிரமேசாழைனப்	ேபரரசனாகத்	தங்கள்
கல்ெவட் 	களிற்	 றித்தி த்தேல	இதற் த்	தக்க	சான்றா ம்[2].	ெவலனாண் ச்
சிற்றரச ம்	விக்கிரமைனப்	ேபரரசனாக	ஏற் க்	ெகாண்டனர்[3].	
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கங்கபா 	:	கங்கபா யின்	கிழக் ப்	ப தி	மட் ம்	விக்கிரமன்	நாட் டன்
கலப் ண்ட .	அஃ 	எப்ேபா 	கலந்த ,	எவ்வா 	கலந்த 	என்பன
றக் டவில்ைல.	இவன 	இரண்டாம்	ஆட்சி	ஆண் க்	கல்ெவட் 	ஒன்

ைம ரில்	உள்ள	 கட் ரில்	கிைடத்த .	அதனில்,	இவன 	தாைனத்	தைலவன்
ஒ வன்	அங் 	ஒ 	ேகாவில்	கட் ய 	 றிக்கப்பட் ள்ள [4].	ேகாலார்க்
ேகாட்டத்தில்	இவன 	10-ஆம்	ஆண் க்	கல்ெவட் 	ஒன் 	கிைடத்த .	அங்
ஒ 	விமானம்	கட்டப்பட்ட	ெசய்தி	அதனில்	 றிக்கப்பட் ள்ள [5].	இவ்விரண்
கல்ெவட் 	களா ம்	கங்கபா யின்	கிழக் ப்	ப திேய ம்	ேசாழப்	ெப நாட் ல்
ேசர்ந்தி த்த 	என்ப 	அறியக்கிடத்தல்	காண்க.	
ெவள்ளக்	ெகா ைம	:	விக்கிரம	ேசாழன்	காலத்தில்	(ஆறாம்	ஆட்சி	ஆண் ல்)	வட
ஆர்க்கா ,	ெதன்	ஆர்க்கா 	ேகாட்டங்களிற்	ெப ம்ப தி	ஆற் 	ெவள்ளத்திற்
இைரயான .	இதனாற்	சில	இடங்களில்	ஊர்ப்	ெபா 	நிலங்கைள	விற் 	அரசாங்க
வரி	இ க்கப்பட்ட .	.	தி ெவாற்றி ர்,	தி வதிைக	 தலிய	ஊர்களில்	இ ந்த
சைபகள்	இவ்	விற்பைனயில்	ஈ பட்டன[6].	ெவள்ளக்	ெகா ைமயால்	தஞ்சா ர்க்
ேகாட்டத்ைதச்	ேசர்ந்த	ேகாவில றக்கப்பட்ட ;	‘காலம்	ெபால்லாதாய்,	நம் ர்
அழிந் ,	 	ஒ ப்ேபாய்க்	கிடந்தைமயால்’	என்ப 	கல்ெவட் [7].	இக்
றிப் களால்	ேசாணாட் ல்	விக்கிரமன 	6,7-ஆம்	ஆட்சி	ஆண் களில்	ெவள்ளக்

ெகா ைம	நிகழ்ந்த 	என்பைத	அறியலாம்.	

அரசியல்	:	விக்கிரம	ேசாழன்	ஆட்சி	சிறப்பாக	அைமதி ைடயேத	ஆ ம்.	அரசன்,
தன்	 ன்ேனாைரப்	ேபாலத்	தன்	ெப நாட்ைடச்	 ற்றிப்	பார்ப்பதில்
ஊக்க ைடயவனாக	இ ந்தான்.	கங்ைகெகாண்ட	ேசாழ ரேம	அரசன 	ேகா
நகரம்	ஆயி ம்,	பைழயாைற	 தலிய	இடங்களில்	இ ந்த	அரண்மைனகளி ம்
அரசன்	இ ந் 	கட்டைளகைளப்	பிறப்பித்தல்	உண் .	கி.பி.1122-இல்	விக்கிரமன்

ெகாண்ட	ேசாழ ரத் 	(பைழயாைற)	அரண்மைனயில்	காணப்பட்டான்[8];
அ த்த	ஆண் 	ெசங்கற்பட் க்	ேகாட்டத் க்	 னிவளநல் ரில்	இ ந்
ளக்கைர	மண்டபத்தில்	காணப்பட்டான்[9].	இம்மண்டபம்,	இக்காலப்

‘பிரயாணிகள்	வி தி’	(Travellers	Bangalow)	ேபான்ற 	ேபா ம்	அரசன்
கி.பி.1124-இல்	ெதன்னார்க்கா 	ேகாட்டத் 	வீர	நாராயணர்
ச ர்ேவதிமங்கலத்தில்	(காட் 	மன்னார்	ேகாவில்)	இ ந்த	அரண்மைனயில்
காணப்பட்டான்[10].	கி.பி.	1120-இல்	தில்ைல	நகரில்	இ ந்த	அரண்மைனயில்
தங்கி	இ ந்தான்[11].	இக்	 றிப் களால்,	இப்ேபரரசன்,தன்	ஆட்சி ைறைய	நன்
கவனித் வந்தான்	என்ப 	 லனாகிறதன்ேறா?	
சிற்றரசர்	:	கல்ெவட் களில்	சிற்றரசர்	சிலர்	 றிப்பிடப்	பட் ளர்.	விக்கிரம	ேசாழன்
உலாவி ம்	சிலர்	 றிக்கப்	பட் ளர்.	 தல்	கல்ெவட் ல்	 றிக்கப்பட்டாைரக்
காண்ேபாம்.	 ேலாத் ங்கன்பால்	ெப ஞ்சிறப் ப்	ெபற்ற	நரேலாக	வீரனின்	மகன்
ஆன	 ைர	நாயகன்	ஒ வன்[12].	வட	ஆர்க்கா 	ேகாட்டத்தின்	ெப ம்	ப திைய
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ஆண்ட	சம் வராயன்	ஒ வன்.	அவன்	ெசங்ேகணி	நாலாயிரவன்	அம்ைமயப்பன்
ஆன	இராேசந்திர	ேசாழ	சாம் வராயன்’	என்ப .	அவன்மைனவி	கி.பி.	1123-இல்
தி வல்லம்	மடத்திற் ச்	சில	தானங்கள்	ெசய் ள்ளாள்[13].	வழக்கம்	ேபாலக்
ேகாவ ைர	ஆண்ட	ேசதிராயர்	சிற்றரசராகேவ	இ ந்தனர்.	ெதாண்ைடநாட் ல்
‘ஆைனவாரி’ையத்	தைலநகராகக்	ெகாண் 	‘சா க்கியர்’	என்பவர்	ஆண்
வந்தனர்[14].	ெதற்ேக	இ ந்த	சிற்றரச ள்	பாண் நா 	ெகாண்டான்’	என்பவன்
ஒ வன்[15].	இராமநாத ரம்	ேகாட்டத் ச்	‘சிவ ரிைய	ஆண்ட	‘ ண்டன்	கங்ைக
ெகாண்டான்,	ஒ வன்.	இவ க் த்	 வராபதி	ேவளான்	என்ற	ெபய ம்	இ ந்த .
இவனிடம்	சிறந்த	வாள்வீரர்	இ ந்தனர்[16].	ெத ங் 	நாட் ல்	சிற்றரசர்	பலராவர்.
அவ ள்	 றிப்பிடத்தக்கவர்	சிலராவர்.	கி.பி.121-இல்	ெபாத்தப்பி	நாட்ைட
ஆண்டவன்	ம ராந்தகன்	-	ெபாத்தப்பிச்	ேசாழன்	என்பவன்.	இவன்	மகாமண்ட
ேல வரன்	-	விமலாதித்த	ேதவன்	என் ம்	ெபயர்	ெபற்றவன்.இவன்
தன்ைனக்கரிகாலன்	வழிவந்தவன்	என் 	 றித் ள்ளான்[17].	இப்ெபாத்தப்பிச்
ேசாழமன்னர்கள்	காளத்தியில்	உள்ள	ேகாவிற் ப்	பல	தி ப்பணிகள்
ெசய் ள்ளனர்.[18]	ெவலனான் 	இரண்டாம்	ெகாங்கன்	ஆன	ெகாங்கயன்,
ஒ வன்.	இவன்	 ன்ேனார்	ேசாழப்	ேபரரசனிடம்	உள்ளன் 	ெகாண்டவர்,	விக்கிரம
ேசாழ டன்	ெதன்	கலிங்கப்	ேபாரில்	ஈ பட்டவர்.	ெகாள்ளிப்	பாக்ைகக் த்
தைலவனான	‘நம்ைபயன்’	ஒ 	சிற்றரசன்.	காளத்தி	நாட் ப்	ப திைய	ஆண்டவன்
மகா	மண்டேல வரன்	கட் ேதவமகாராசன்	என்பவன்[19].	இவன்	 ன்ேனார்
வீரராேசந்திரன்	காலத் ம்	உண்ைம	உைடயவராகேவ	இ ந்தனர்.	
இனி,	விக்கிரம	ேசாழன்	உலாவிற்	 றப்பட் ள்ள	சிற்றரசர்	யாவர்	என்பைதக்
காண்ேபாம்	:	1.	க ணாகரத்	ெதாண்ைடமான்	 தல்வன்.	2.	 ைனப்பா 	நாட்ைட
ஆண் வந்த	 ைனயதைரயன்	ஒ வன்.	இவன்	தாைனத்	தைலவன்,	சிற்றரசன்
அைமச்ச மாவன்.	3.	ெகாங்கர்,	கங்கர்,	மஹாரதர்	என்பவைர	ெவற்றிெகாண்ட
‘ேசாழர்	ேகான்’	ஒ வன்.	4.	ேபாரில்	விற்ெறாழில்	 ண்ட	 த்தமல்லன்
வானேகாவைரயன்	ஒ வன்.	5.	நரேலாக	வீரனான	காலிங்கராயன்	ஒ வன்.	6.
ெசஞ்சிைய	ஆண்ட	காடவராயன்	ஒ வன்;	இவன்	மதங்ெகாண்ட	li_1ÍTöö}
@ÖT@ó)[!]	அடக்கிச்	ெச த் வதில்	வல்லவன்.	7.	ேவள்	நாட்ைட	ஆண்ட
சிற்றரசன்	ஒ வன்;	அவன்	 ன்பமின்றி	நாட்ைட	அைமதியாக	ஆண்டனனாம்.	8.
கங்ைக	 தல்	 மரி	வைர	பல	அறங்கைளச்	ெசய் ள்ள	அனந்தபாலன்	ஒ வன்.
இவன்	தி வாவ ைறயில்	உள்ள	சிவன்	ேகாவி க் ப்	பல	தானங்கள்
ெசய் ள்ளான்[20].	9.	க நாடர்	ேகாட்ைட	அரண்கைள	அழித்த	ேசதியராயன்
ஒ வன்.	10.	தக ைர	ஆண்ட	அதிகன்	ஒ வன்.	இவன்	கலிங்கப்	ேபாரில்
பைகவைர	 றிய த்தவன்.	11.	வடமண்ைணயில்	யாைனெகாண் 	அழி 	ெசய்த
‘வத்தவன்’	ஒ வன்.	12.	ேகாட்டாற்றி ம்	ெகால்லத்தி ம்	ெவற்றிெபற்ற
ளம்பபல்லவன்	ஒ வன்.	13.	ெகாங் ,	 ட 	நா கைள ம்	ேசரபாண் யைர ம்

ெவன்ற	‘திரிகர்த்தன்’	ஒ வன்.	
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அரசன்	வி கள்	:	விக்கிரம	ேசாழ க் ப்	பிரியமான	ெபயர்	‘தியாக	ச த்திரன்’
என்ப ,	இஃ 	இவன்	உலாவி ம்	கல்ெவட் களி ம்	காண்கிற [21].
அகளங்கன்’	என்ப 	மற்ெறா 	ெபயர்[22].	‘ ற்றம்	அற்றவன்’	என்ப 	இதற் ப்
ெபா ளா ம்.	இவன்	இவற் டன்,	தன்	தந்ைதயின்	வி களில்	பலவற்ைறக்
ெகாண் ந்தான்.	

அரச	 ம்பம்	:	பரேகசரி	விக்கிரம	ேசாழ க் 	மைனவியர்	எத் ைணயர்	என்ப
ெதரியவில்ைல.	கல்ெவட் களில்	நால்வர்
றிப்பிடப்பட் ள்ளனர்.ஒ த்தி	 க்ேகாக்	கிழான்என்பவள்

மற்றவள்தியாகபதாைக	என்பவள்	 ன்னவள்	கி.பி.127	வைர
ேகாப்ெப ந்ேதவியாக	இ ந் 	இறந்தாள்;	பிற 	தியாகபதாைக	ேகாப்ெப ந்ேதவி
ஆயினள்.	[23]இவள்	ெபண்கட் 	அணிேபான்றவள்,	 ண்ட	 ந்தைல
உைடயவள்,	மடப்பி 	ேபான்றவள்	 ய	 ணங்கைள	உைடயவள்;	திரி வனம்

ைடயாள்	எனப்பட்டவள்;	அரசன்	தி ளத் 	அ ள்	 வ ம்	உைடயாள்,
அரச டன்	வீற்றி ந் 	சிறப் ற்றவள்	என் 	தி மழபா க்	கல்ெவட் க்

கிற .	தரணி	 ைடயாள்	என்பவள்	ஒ 	மைனவி.	அவள்	ெபண்களில்
மயில்	ேபான்றவள்	நில லகத் 	அ ந்ததி,	‘இலக் மி	தி மாலின்	மார்பில்
இ ப்ப ேபால	இவள்	அரசன்	தி ள்ளத்தில்	தங்கி ள்ளாள்	என் 	அேத
கல்ெவட் க்	 றிக்கின்ற . ன்றாம்	மைனவி	நம்பிராட் யார்	ேநரியன்
மாேதவியார்	என்பவள்.	இவ க் 	அகப்பரிவாரம்	இ ந்தெதன் 	கல்ெவட் க்
றிக்கிற [24].	‘அகப்பரிவாரம்’	என்ப 	ஒவ்ேவார்	அரசமாேதவிக் ம்	இ ந்த

பணிப்ெபண்கள்	பைடயா ம்.	விக்கிரம	ேசாழ க் க்	 ேலாத் ங்கன்	என் ம்
ைமந்தன்	ஒ வன்	இ ந்தான்.	அவேன	இவ க் ப்	பின்	ேசாழப்	ேபரரசன்
ஆனான்.	

சமயப்	பணி	:	கங்ைகெகாண்ட	ேசாழ ரம்	ேசாழர்	ேகாநகரம்	ஆன 	 தல்,
அதற் 	அண்ைமயில்	உள்ள	தில்ைல	நகரம்	சிறப் ப்	ெபறலாயிற் .	விசயாலயன்
தல்	இராசராசன்வைர	இ ந்த	அரசர்கள்	தி வா ைரேய	மிக்க	சிறப்பாகக்

க தினர்.	இவ ள்	 தற்	பராந்தகன்	ஒ வேன	சிதம்பரத்ைதச்
சிறப்பித்தவன்.இராேசந்திரன்	காலம்	 தல்	தில்ைல	ெப ஞ்சிறப் 	எய்திய .	 தற்
ேலாத் ங்கன்	காலத்தில்	சிதம்பரம்	மிக்க	உயர்நிைல	அைடந்த .	தில்ைலப்

ெப மாேன	ேசாழர்	 லெதய்வமாக	விளங்கினார்.	விக்கிரம	ேசாழன்	காலத்தில்
தில்ைலப்	ெப மான்	ேகாவில்	ெப ஞ்	சிறப் ற் 	விளங்கிய .இவன்	கி.பி.	128-
இல்	தனக் 	வந்த	சிற்றரசர்	திைறப்	ெபா ளின்	ெப ம்	ப திையத்	தில்ைலப்
ெப மான்	ேகாவிைலப்	 ப்பிக்க ம்	ெபரிதாக்க ம்	பிற	தி ப்பணிகள்	ெசய்ய ம்
தாராளமாகச்	ெசலவிட்டான்.	இைதப்பற்றிக்	 ம்	தி மழபா க்
கல்ெவட் [25]	ெசய்திையக்	காண்க:-	
“பத்தாம்	ஆட்சி	ஆண் ல்	சிற்றரசர்	தந்த	 ய	ெபாற் வியல்	ேபரரசன்	 ன்
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ைவக்கப்பட்ட .	அப்ெபா 	மணிகள்	பதித்த	ெபாற்றட் ல்	கீழ்வ வன
வைரயப்பட்டன	:	‘மன்னன்	நீண்டநாள்	வாழ்ந் 	உலைகக்	காப்பானாக!’
ெசம்ெபான்	அம்பலம்	 ழ்	தி மாளிைக ம்	ேகா ரவாசல்க ம்
டசாைலக ம்	ெப மாள்	ேகாவிைலச்	 ழ ள்ள	கட்டடங்க ம்	ெபான்

ஆக்கப்பட்டன.பலிபீட ம்	ெபான்னாற்	ெசய்யப்பட்ட ;	 த் மாைலகளால்
அணி	ெசய்யப்பட்ட	ேதர்க்ேகாவில்	ெபான்னால்	இயன்ற .	இத்ேதரில்
த்தப்பிரான்	 ரட்டாதியி ம்	உத்திரட்டாதியி ம்	உலாப்	ேபாவானாக

அப்ெபா 	நைடெப ம்	விழா	‘ெப ம்	ெபயர்	விழா’	எனப்ப ம்.	நிைற
மணி	மாளிைக	ெந ந்ெத 	ஒன் ம்	அைமக்கப்பட்ட .	இத்ெத 	அரசன்
ெபயர்	ெபற்றதா ம்.	ைபம்ெபான்	 ழித்த	பரிகலம்	 தலாகச்	ெசம்
ெபாற்கற்பகத்ேதா 	பரிச்சின்ன ம்	அரசனால்	ேகாவிற் த்	தரப்பட்டன.

இத்தி ப்பணி	அரசன 	10-ஆம்	ஆண் ல்	இத்திைரத்	திங்களில்	அத்த
ந த்திரம்	 ய	தாயிறன் 	ெசய்யப்பட்ட .”	

இக்	கல்ெவட் ச்	ெசய்தியால்,	விக்கிரம	ேசாழன்	சிறந்த	சிவபத்தன்	என்ப ம்,
தில்ைலக்	 த்தன்	ேகாவிலில்	பல	தி ப்பணிகள்	ெசய்தனன்	என்ப ம்	நன்
விளங் கின்றன	அல்லவா?	ெபான்னம்பலவன்	தி க்ேகா	விலின்	 தல்	தி ச்
ற் 	மதில்	‘விக்கிரம	ேசாழன்	தி மாளிைக[26]’	என ம்	ேகாவிைலச்	 ற்றி ள்ள

ெத க்களில்	ஒன் 	‘விக்கிரம	ேசாழன்	தி வீதி[27]’	என ம்	வழங்கின	என்ப
பிற்காலக்	கல்ெவட் களால்	அறியக்	கிடக் ம்	ெசய்தியா ம்.	
விக்கிரம	ேசாழன்	சிறந்த	சிவபக்தன்	ஆயி ம்,	தி வரங்கம்	ெபரிய
ேகாவிலி ம்	தி ப்பணி	ெசய்ததாகத்	ெதரிகிற .	அக்ேகாவிலின்	ஐந்தாம்
தி ச் ற் 	மதில்	இவனால்	கட்டப்பட்ட ;	இராமன்	ேகாவில்	 தலியன
இவனால்	அைமப் ண்டைவ	எனத்	‘தி வரங்கம்	ேகாவில்	ஒ ’

ெதரிவிக்கின்ற .	சமயத் ைறயில்	இவன்	 ன்ேனாைரப்	ேபாலேவ	சமரச
ேநாக் டன்	இ ந்தைம	பாராட்டற்	பாலேத	அன்ேறா?	

	

1.	 ↑	V.776	
2.	 ↑	153	of	1897	
3.	 ↑	163	of	1897	
4.	 ↑	175	of	1911	
5.	 ↑	467	of	1911	
6.	 ↑	87	of	1900,	30	of	1903	
7.	 ↑	275	of	1901	(S.I.I.	Vol.7,	No.496	
8.	 ↑	168	of	1906	
9.	 ↑	229	of	1910	
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10.	 ↑	63	of	1918	
11.	 ↑	163	of	1902	
12.	 ↑	128	of	1930	
13.	 ↑	322	of	1921	
14.	 ↑	378	of	1913	
15.	 ↑	521	of	1905	
16.	 ↑	47	of	1929	
17.	 ↑	579	of	1907	
18.	 ↑	102	of	1922	
19.	 ↑	155	of	1922	
20.	 ↑	71	of	1926	
21.	 ↑	Ula,	431,	662	etc.,	Ins.	272,	273	of	1907;	49	of	1831	
22.	 ↑	Ep.	Ind.	Vol.	6,	pp.227-230	
23.	 ↑	S.I.I.	Vol.3,	p.184	
24.	 ↑	136	of	1895	
25.	 ↑	S.I.I.	Vol.3,	pp.	183-184	
26.	 ↑	282,284287	of	1913	
27.	 ↑	312	of	1913	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-10
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-11
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-12
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-13
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-14
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-15
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-16
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-17
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-18
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-19
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-20
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-21
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-22
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-23
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-24
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-25
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-26
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/விக்கிரம_சோழன்#cite_ref-27


3.	��������	��������������	(��.��.
1133	–	1150)

	
அர ரிைம	:	இரண்டாம்	 ேலாத் ங்கன்	விக்கிரம	ேசாழன்	மகன்.	இவன்
கி.பி.1133-இல்	பட்டம்	ெபற் த்	தந்ைத டன்	இரண் 	ஆண் கள்	அரசாண்டான்.
விக்கிரம	ேசாழன்	கி.பி	1135-இல்	இறக்க,	இவேன	ேசாழப்	ேபரரசன்	ஆனான்.
இவ ைடய	கல்ெவட் கள்	 றிக் ம்	ெமய்க்கீர்த்தியில்	வரலாற் க்	 றிப் க்
கிைடப்ப 	அ ைம.	எனேவ,	இவன்	காலத்தில்	ேபார்ச்	ெசய்திகள்	இல்ைல	என்ப
ெதளி .	இவன 	ஆட்சி	அைமதி ம்	ெச ைம ம்	உைடயதாக	இ ந்த .
விக்கிரம	ேசாழன்	ஆட்சியில்	இ ந்த	ேசாழப்	ெப நா .	இவன 	ஆட்சியி ம்
அங்ஙனேம	இ ந்த .	

கல்ெவட் த்	ெதாடக்கம்	:	இரண்டாம்	 ேலாத் ங்க	 ைடய	கல்ெவட் கள்
பின்வ ம்	 தற்	 றிப்ைப	உைடயன	:	1.	 மன் 	பாைவ	2.	 ம விய
விேய ம்	3. ேமவிவளர்	4.	 	மன் 	ப மம்	5.	 	ேம 	தி மகள்	6. 	மன்
யாணர்.	
சிற்றரசர்	:	இரண்டாம்	 ேலாத் ங்கன்	ஆட்சிக்	காலத் 	இ ந்த	சிற்றரச ள்
றிப்பிடத்தக்கார்	சிலர்	ஆவர்	:	

1.	விக்கிரம	ேசாழன்	காலத்தில்	இ ந்த	ெசங்ேகணி	அம்ைமயப்பன்	சாம் வராயன்
மகன்	அம்ைமயப்பன்	கண் ைடப்	ெப மாள்	ஆகிய	விக்கிரம	ேசாழக்
சாம் வராயன்	ஒ வன்[1].	இம்மரபரசர்,	ஆ ம்	அரசன்	ெபயைர	ைவத் க்
ெகாள்ளல்	மர 	என்ப 	ெதரிகிற .	

2.	ெதன்	ஆர்க்கா 	ேகாட்டத்தில்	தி மாணிக் ழி	என் ம்	இடத்தில்	இ ந்த
ேமாகன்	ஆட்ெகால்லி	என்ற	 ேலாத் ங்க	ேசாழக்	காடவராயன்	ஒ வன்.	இவன்
ப ப்ப யாக	உயர்நிைலைய	அைடந்தான்	என்ப 	இவன்	கல்ெவட் களால்
விளக்கமாகிற .	இவன்	தி நாவ ர்,	தி வதிைக,	தி ன்றம்
(வி த்தாசலம்)	 தலிய	இடங்களி ள்ள	சிவன்	ேகாவில்கட் த்	தானங்கள்
ெசய் ள்ளான்.	இவன்	‘ஆளப்பிறந்தான்	கச்சிராயன்,	ைபந்நாக	 த்தைரயன்,
அரசநாராயணன்,	ஏழிைசேமாகன்,	என்ற	சிறப் ப்	ெபயர்கைளப்	ப ப்ப யாகக்
ெகாண்டான்[2].	இவன்	தி ன்றத்தில்	மண்டபம்	ஒன்ைறக்	கட் த்	தன்
ெபயரிட் 	‘ஏழிைச	ேமாகன்’	என்றைழத்தான்;	அப்ேபா 	‘காடவர்	ஆதித்தன்’
என் 	தன்ைன	அைழத் க்	ெகாண்டான்.	கி.பி.300	 தல்	கி.பி.900	வைர
தமிழகத்தின்	ெப ம்	ப திைய	ஆண்ட	பல்லவர்	வழிவந்த	இவன்,	ப ப்ப யாகத்
தன்	அ வல்	 யற்சியால்	உயர்நிைல	அைடந்தைம	இவ ைடய	பட்டங்களால்
நன் ணரலாம்[3].	இப்ெபரியவன்	வழி	வந்தவேன	பிற்காலத்தில்	ேசாழப்
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ேபரரைசேய	ஆட்டங்ெகாள்ளச்	ெசய்த	ேகாப்	ெப ஞ்சிங்கன்	ஆவன்[4].	

3.	ந 	நா 	அல்ல 	மகைத	நா 	என்பைதப்	பார்ைவயிட் 	வந்த	தைலவன்
பாணர்	மரபினன்.	அவன்	ெபயர்	‘இராசராச	மகைத	நாடாள்வான்’	என்ப [5].	4.
தி க்ேகாவ ைரச்	ேசர்ந்த	மைல	நாட்ைட	ஆண்டவன்	‘விக்கிரம	ேசாழச்
ேசதிராயன்’	என்பவன்.	அவன்	மகன்	‘விக்கிரம	ேசாழக்	ேகாவல	(ேகாவ ர்)
ராயன்’	என்பவன்.	மற்ெறா வன்	கிளி ர்	மைலயமான்	 ேலாத் ங்க	ேசாழச்
ேசதியராயன்’	என்பவன்[6].	5.	தக ர்	அதியமான்	ஒ வன்,	6.	 ளம்ப	பல்லவர்
சிலராவர்	-	7.	கி.பி.	1147-இல்	கங்க	மரபினனான	சீயகங்கன்	காளத்தியில்	உள்ள
சிவன்	ேகாவி க் 	நிபந்தங்கள்	வி த்தனன்[7].	8.	காளத்திையச்	 ற்றி ள்ள
ப தியில்	‘யாதவராயர்’	என்ற	மரபரசர்	சிற்றரசராக	ஆண் வந்தனர்[8].
இம்மரபினர்	வீர	ராேசந்திரன்	கால தேல	சிற்றரசராக	இ ந் வந்தவர்	ஆவர்.	9.
ேவங்கி	நாட் ச்	சிற்றரச ள்	‘மகா	மண்டேல வரன்	பல்லவ	ேதவ	ேசாடன்’
ஒ வன்[9].	10.	ெவலனாண் ச்	ேசாழர்	மற்ெறா 	கிைளயினர்.
இம்மரைபச்ேசர்ந்த	அரச ம்	அரச	மாேதவியா ம்	பாபட்லா,	திரா ாராமம்,
காளத்தி	இவற்றி ள்ள	சிவன்	ேகாவில்கட் த்	தி ப்பணிகள்	பல
ெசய் ள்ளனர்[10].	11.	‘ெகா ’ைவ	ஆண்ட	‘காடம	நாயகன்’	ஒ வன்.	இவன்
கி.பி.142-இல்	ஒ 	சிற் ரைர	ேவதியர்க் ப்பிரமேதயமாக	விட்டனன்[11].	இவன்,
மகாமண்டலிக	பீம	நாயகன்,	ேவங்கி	ேதசச்	சா க்கிய	அங்ககாரன்	என்ற
பட்டங்கைள ம்	ெபற்றவன்[12].	12.	ெபாத்தப்பி	நாட்ைட	ஆண்ட	ம ராந்த	கன்
ெபாத்தப்பிச்	ேசாழ	சித்தரசன்	என்பவன்	ஒ வன்[13].	

பட்டப்	ெபயர்கள்	:	இரண்டாம்	 ேலாத் ங்கன்	வி ப்	ெபயர்கள்	பலவா ம்.
அவற் ள்	‘தி நீற் ச்	ேசாழன்’	என்ப 	ஒன் .	இப்ெபயர்	 தற்	 ேலாத் ங்க ம்
ெகாண் ந்தான்.	அதனால்	இக்காலத் ச்	ேசக்கிழாைர	 தற்	 ேலாத் ங்கன்
காலத்தவர்	என	மயங்கக்	ெகாண்டா ம்	உளர்.	எதிரிலிேசாழன்,	கலிக ந்த	ேசாழன்
என்பன ம்	 ன்ேனார்	ெகாண்ட	வி ப்	ெபயர்கேள	ஆ ம்.	இவன்	ேபரம்பலம்
ெபான்	ேவய்ந்த	ேசாழன்	எனப்பட்டான்[14].	இவ க்ேக	சிறப்பாக	உரிய	வி ப்
ெபயர்	‘அநபாயன்	என்பேத	ஆ ம்.[15]	இப்ெபயர்	இவ ைடய	கல்ெவட் களி ம்
உலாவி ம்	இ ப்பேதா 	இவன 	அரசியற்	ெசயலாளன்	ெபயரி ம்	காணப்படல்
ேநாக்கத்	தக்க .	அச்ெசயலாளன்	அநபாய	 ேவந்த	ேவளான்	எனப்பட்டான்[16].
பல	சிற் ரர்கள்	அநபாய	நல் ர்	என் 	ெபயரிடப்பட்டன[17].	

அரச	 ம்பம்	:	தி மழபா க்	கல்ெவட் ல்	அரச	மாேதவியர்	இ வர்
றிக்கப்ெபற் ளர்.	அவ ள்	பட்டத்தரசி	தியாகவல்லி	என்பவள்.	அவ க்ேக

‘ வன ைடயாள்,	என்ற	ெபய ம்	உண் .	மற்றவள்	‘ க்ேகாக்கிழான்’
என்பவள்.	இவள்	மலா ைட	சிற்றரசர்	மகளாவள்[18].	இவ ைடய	பிற
மைனவியைரப்	பற்றிேயா	பிள்ைளகைளப்	பற்றிேயா	ஒன் ம்	அறியக்	 டவில்ைல.
இவ க் 	இராசராசன்	என்ற	மகன்	ஒ வன்	இ ந்தான்.	அவன்	கி.பி.146-இல்
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	 க்ெகாண் 	தந்ைத டேன	நாட்ைட	ஆண் 	வந்தான்.	இரண்டாம்
ேலாத் ங்கன்	காலத்தி ம்	ேசாழர்ேகா	நகரம்	கங்ைகெகாண்ட	ேசாழ ரேம

ஆ ம்.	எனி ம்,	இவன்	காலத்தில்	சிதம்பரம்	ெப ஞ்	சிறப்பைடந்த ;	அரசன்
அ க்க 	தங் ம்	ெப நகரமாக	விளங்கிய .	

அைவப் லவர்	:	இரண்டாம்	 ேலாத் ங்கன்	அைவயில்	ஒட்டக் த்தர்	ெப ம்
லவராக	இ ந்தார்.	அவர்	விக்கிரம	ேசாழன்	காலத்தி ம்	இவன்	காலத்தி ம்
இவன்	மகன்	இரண்டாம்	இராசராசன்	காலத்தி ம்	இ ந்தவர்	ஆவர்;	 வர்மீ ம்
உலாப்	பா னவர்.இரண்டாம்	 ேலாத் ங்கன்	இவரிடம்	தமிழறி 	ெபற்றி த்தல்

ம்.	ஆனால்	இவர்	ெபயர்	ஒ 	கல்ெவட் ம்	காணப்படவில்ைல.	அதனால்,
இவர்	இ ந்திலர்	எனக்	 றல்	இயலா .	என்ைன?	இவர்	பா ய	உலாப்
பிரபந்தங்க ம்	பிற ம்	இ த்தலின்	என்க.	இங்ஙனேம, ன்றத் ர்-ேசக்கிழார்
இப்ேபரரசன்	காலத்தில்	இ ந்தவர்;	அரசன்	ேவண்டத்	தி த்	ெதாண்டர்
ராணத்ைதப்	பா ய ளியவர்.	இவைரப்	பற்றி	ேவறிடத் 	விரிவாகக்
றப்ப ம்.ஈ ம்	எ ப் ம்	அற்ற	தி த்ெதாண்டர்	 ராண ம்,	 த்தர்	ெசய்த

உலாக்க ம்	பரணி ம்	இக்காலத் ச்	சிறந்த	இலக்கிய	 ல்கள்	ஆ ம்.	இவற்றால்
இவ்வரசைனப்பற்றியெசய்திகள்	ஓரள 	அறியவசதி	உண் 	இப் லவர்கைள ம்
இவ்விலக்கியங்கைள ம்	பற்றிப்	பிற்ப தியில்	விரிவானவரலா 	தரப்ப ம்;
ஆண் க்காண்க	

சமயநிைல	:	இரண்டாம்	 ேலாத் ங்கன்	சிதம்பரத்தில்	 கவித் க்	ெகாண்டான்
என்ப 	ெதரிகிற .	இவன்	காலத்தில்	தில்ைல	நகர்	ெசால்ெலாணாச்	சிறப் ற் ப்
ெபாலிந்தி ந்த .	நகரம்	சீர்தி த்தப்பட்ட ;	ேகாவில்	சிறப் ற	அைமக்கப்பட்ட .
இதைன	 தன்	 தல்	அறிவிப்ப 	அரசன 	7ஆம்	கல்ெவட்ேட	ஆ ம்.	அ
தி ப் றம்பியக்	கல்ெவட் 	ஆ ம்[19].	இவன்	தன 	 ன்றாம்	ஆண் க்
கல்ெவட் ேலேய	ேபரம்பலம்	ெபான்	ேவய்ந்த	ேசாழன்	எனப்பட்டான்.	ஆதலின்,
இவன்	பட்டம்	ெபற்ற	இரண்டாம்	ஆண் 	 தல்	ஆறாம்	ஆண் வைர	தில்ைலத்
தி ப்பணியிற்	ெபரி ம்	ஈ பட் ந்தான்	எனலாம்.	இப்பணி	இவன 	தந்ைதயான
விக்கிரமேசாழன்	காலத் 	 வைடயா 	இவன்	காலத் 	 ற்றேதா-அன்றி
இவன்	தானாகேவ	இைத	ேமற்ெகாண் 	ெசய்தனேனா	ெதரியவில்ைல.[20]	இவன்
ெசய்த	ேகாவில்	தி ப்பணிகள்	 ேலாத் ங்கன்	உலாவிற்	சிறப் ற	விளக்கப்
பட் ள்ளன.	 ேலாத் ங்கன்	ஈ ம்	எ ப் ம்	அற்ற	தன்	அரச	மாேதவி டன்	தில்ைல
ெசன் 	 த்தப்	ெப மான்	தி க் த்ைதத்	தரிசித் ,	தில்ைல	மண்டபத்தில்
இ ந்த	ைவணவக்	கட ளாகிய	ேகாவிந்தராசைர	அப் றப்ப த்தி	னான்;	பல
தி த்தங்கைளச்	ெசய்தான்:	எ நிைலக்	ேகா ரங்கைள	அைமத்தான்;	தான்
பிறந்த	கயிைலைய	நிைனயாதி க்க	அதனி ம்	ேமம்பட்ட	 ைறயில்
அம்ம க் த்	தி மாளிைக	அைமத்தான்	ேகாவிலின்	பல	ப திக ம்	நகரத்தில்
றிப்பிடத்தக்க	சில	இடங்க ம்	ெபான்	ேவய்ந்தான்.[21]’	இச்	ெசய்திகேள
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க்கமாக	இராசராச	ேசாழன்	உலா[22]வி ம்	தக்கயாகப்	பரணி[23]யி ம்
றிக்கப்பட் ள.இவன்,	சிதம்பரத் ப்ெபான்னம்பல	நாதர்	தி வ களாகிய

தாமைர	மலர்களி ள்ள	வண் 	ேபான்றவன்;	இவன்	தி வா ரில்	உள்ள	அப்பர்,
ந்தரர்,	சம்பந்தர்	ப மங்கட் ப்	 ைச	 தலியன	நடக்கத்	தானம்

ெசய் ள்ளான்[24]	என் 	ஒ 	கல்ெவட் க்	 றைலக்	ெகாண் ,	இவன
சிவபக்திைய ம்	 வர்	 தலிகளிடம்	இவன்	ெகாண் ந்த	ெப மதிப்ைப ம்
உணரலாம்.		
இக் ேலாத் ங்கன்	தில்ைல	-	ேகாவிந்தராசப்	ெப மாைன	அப் றப்ப த்திய
ெசய்திைய	ஒ 	கல்ெவட் க்	 றிக்கிற [25].	அக் றிப் ைடய	ப தி
ேவண் ெமன்ேற	அழிக்கப்பட் ள்ள .	மற்றப்	ப தி	ெசம்ைமயாகேவ	இ க்கிற .
ஒ 	காலத்தில்	சிவைன ம்	தி மாைல ம்	ஒன் ப த்திச்	‘சங்கர	நாராயண’
வ வத்தில்	வழிபா 	ஏற்ப த்திச்	ைசவத்ைத ம்	ைவணவத்ைத ம்	ஒன் ப த்த
யற்சி	ெசய்யப்பட்ட .	பிற்கால	நிகழ்ச்சிகள்	இம் ன்ேனற்பாட் ற் 	இடம்

தரவில்ைல.	ைசவத்திற் ம்	ைவணவத்திற் ம்	ேவ பா 	அதிகமாக	நிகழ்ந்த
நிகழ்ச்சிக ள்	இரண்டாம்	 ேலாத் ங்கன்	ெசய்த 	ஒன்றா ம்[26].
இந்நிகழ்ச்சி	தவிர,	இவன 	அரசாட்சி	பல	வழிகளி ம்	ெசம்ைமயான	ெதன்ேற
றி	 க்கலாம்.	
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21.	 ↑	Ula	lines	69-	116	
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4.	��������	���������	(��.��.	1146	–
1173)

	
அரசியல்	:	இரண்டாம்	 ேலாத் ங்கன்	ஆட்சி	கி.பி.150இல்	 ற்ற .

ஆயி ம்,	அவன்	தன்	மகனான	இரண்டாம்	இராசராசைனக்	கி.பி.146ஆம்
ஆண் ேலேய	அரசனாக்கித்	தன் டன்	ெகாண் 	நாட்ைட	ஆண் 	வந்தான்
என்ப 	 ன்ேப	 றப்பட்ட .	ஆதலின்,	இராச	ராசன்	ஆட்சி	கி.பி.
1146-லி ந்ேத	கணக்கிடப்பட்ட .	இவ ைடய	கல்ெவட் களில்	ேபாைரப்
பற்றிய	 றிப்ேப.	இல்ைல.	ஆதலின்,	இவன 	ஆட்சி	இரண்டாம்	 ேலாத்
ங்கன்	ஆட்சிையப்	ேபால	அைமதி	நிலவிய	ஆட்சியா ம்	என்ப

ெதரிகிற .	இவ ைடய	கல்ெவட் களில்	ெப ம்	பாலன	‘ 	ம விய
தி மா ம்	என்ற	ெதாடக்கத்ைதக்	ெகாண்டைவ.	அவற்றில்	அவன
அரசியல்	ேநர்ைமயாக	நடந்த 	என்பேத	 றிக்கப்பட் ள்ள .	

இவன 	ெப நாட் ன்	பரப்ெபன்ைன?	இவன 	7-ஆம்	ஆட்சியாண் ல்	 வலால
நாட் ல்	(ேகாலார்	ேகாட்டம்)	கா ெவட் 	என்ற	சிற்றரசன்	மைல	மீ 	ஒ 	ேகாவில்
கட் னான்[1].	நிகரிலி	ேசாழமண்டலம்	எனப்பட்ட	கங்கநாட் ல்	தக ர்நாட்ைடச்
ேசர்ந்த	‘ெப ம்ேபர்’	என்ற	இடத்தில்	தானம்	ெசய்த	கல்ெவட் 	ஒன்
கிைடத் ள்ள .	அதைனச்	ெசய்தவன்	‘தக ர்	கிழவன்’	என்பவன்.	அ
கி.பி.164-இல்	ெசய்யப்பட்ட [2].	இதனால்	ெகாங் 	நா ம்,	கங்கபா யின்	ஒ
ப தி ம்	இராசராசன்	ெப நாட் ன்	ப திகள்	என்பேத	அறியக்	கிடக்கிற .
ேவங்கி	நாட் ல்	இராசராசன்	காலத் க்	கல்ெவட் கள்	பல	கிண்டத் ள்ளன.
அைவ	திரா ாராமம்	வைர	பரவிக்	கிடக்கின்றன.[3]	இக் றிப்பால்
ேவங்கிநாட் ம்	ேசாழ	அர 	பரவி	இ ந்தைம	நன் ணரலாம்.	 ங்கக்	 றின்,
விக்கிரம	ேசாழன்	காலத் ப்	ெப நா 	அப்ப ேய	இரண்டாம்	 ேலாத் ங்கன்
காலத்தி ம்	இரண்டாம்	இராசராசன்	காலத்தி ம்	நிைலத்தி ந்த 	எனக்
றலாம்.	

அர 	நிைல	:	 தற்	 ேலாத் ங்கன்	ஆட்சிக் ப்	பிற 	ேசாழ	நாட் 	ந
அரசியல்	அைமப் 	வலியற் 	விட்ட .	சிற்றரசர்	பலராயினர்.	அவரவர்
ேபரரசிற் 	ஒ வா 	அடங்கினாற்ேபாலக்	காட் க்	ெகாண்டனேர ம்,	தம
நாட்டளவில்	 ற் ம்	 ேயச்ைசேய	ைகயாண்டனர்.	அவர்கள்	தங்க க் ள்
ஒற் ைம	நிலவ ம்	ேபாரிட ம்	ெதாடங்கினர்.	ந 	அரசியல்	இவற்ைறத்
தைட	ெசய்ய	 யவில்ைல.	ேபரரசன்	பைடவன்ைம	ேமைலச்	சா க்கியர்
பைடெய ப்ைப ம்	ெஹாய்சளர்	பைட	ெய ப்ைப ம்	பாண் ய	ேசரநாட் க்
ழப்பங்கைள ம்	த ப்பதிேலேய	ஈ பட	ேவண் யதாயிற் .	ெவளிநா
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களின்	பைடெய ப் கட் ச்	சிறப் க்	கவனம்	ெச த்த	ேநர்ந்ததால்,	ெப
நாட் ச்சிற்றரசர்	நிைலையக்	கவனித் 	அவ்வப்ேபா 	ஒ ங் ப த்தப்
ேபாதிய	சமயம்	வாய்த்தில .ேபரரசன 	இத் ன்பநிைலைய	நன் ணர்ந்த
சிற்றரசர்	தத்தம்	பைட	வலிைமையப்	ெப க்கிக்	ெகாண்ேட	வந்தனர்.
ஆனால்	ெப நாட் ல்	இ ந்த	சிற் ார்	அைவக ம்	நகர	அைவக ம்	தத்தம்
கடைமகைளச்	ெசவ்வேன	ெசய் வந்தன.	எனி ம்,	 தல்	இராசராசன்
ஏற்ப த்திய	வலிைம ற்ற	ந 	அரசாங்க	அைமப் த்	தளர்ச்சி ற்
விட்டெதன்பதில்	ஐயமில்ைல.	

சிற்றரசர்	:	இரண்டாம்	இராசராசன்	காலத் ச்சிற்றரசர்	யாவர்?1.	மலா 	2000
என்பைத	ஆண்டவன்,	தி க்ேகாவ	 ரில்	ெப மாள்	ேகாவிைலக்	கட் ய
நரசிம்மவர்மன்	என்பா க் ப்	ெபயரன்	ஆவன்[4].	2.	அேத	மைல	நாட் ன்	ஒ
ப திைய	‘மைலயமான்கள்’	ஆண் வந்தனர்.	அவ ள்	‘மைலயமான்	ெபரிய
உைடயான்’	ஒ வன்,	அத்திமல்லன்	ெசாக்கப்	ெப மான்	ஒ வன்,	இவன்
கிளி ைர	ஆண்டவன்[5]	3.	 ட ைர	ஆண்ட	காடவராயர்’	மரபினன்	ஒ வன்.
அவன்	‘ ட ர்	ஆளப்	பிறந்தான்	ேமாகன்	என்பவன்.அவ க் 	இராசராசக்
காடவராயன்’	என்ற	ெபய ம்	உண் .[6]	4.	ேசாழ	நாட் ல்	காரிைக ளத் ைர
ஆண்ட	பல்லவராயன்	ஒ வன்.	அவன்	பல்லவராயன்ேபட்ைடயில்	இராசராேச வரம்
உைடயார்	ேகாவில்	ஒன்ைறக்	கட் னான்.	அவேன	இராசராசன்	இ திக்
காலத்தி ம்	இராசராசன்	இறந்த	பிற ம்	ேசாணாட்ைட	நிைல ைலயாமற்	காத்த
ெப வீரன்[7].	5.நித்தவிேநாத	சாம் வராயன்	என்பவன்	ெசங்ேகணித்”	தைலவ ள்
ஒ வன்,	இவன்	மைனவி	சீ ைடயாள்	என்பவள்.	 ன் ர்,	அச்சரப்பாக்கம்
ேகாவில்களில்	தி ப்பணி	ெசய்த	‘இராச	நாராயண	சாம் வராயன்’	ஒ வன்.	இவன்
‘அம்ைமயப்பன்	சீயன்	பல்லவாண்டான்’	என் ம்	வழங்கப்பட்டான்[8].	இச்
ெசங்ேகணித்	தைலவர்க் ம்	காடவராயர்க் ம்	ெந ங்கிய	உற ண் .
6. க்ேகாட்ைடச்	சீைமயில்	 ேலாத் ங்க	ேசாழக்	கடம்பராயன்	என்பவன்
ஒ வன்[9].	7.	ேசந்தன்	 த்தா வான்’	என்ற	இராசராச	வங்கார	 த்தைரயன்
என்பவன்	பா காவல்	தைலவன்	இவன்	ெதன்	ஆர்க்கா 	ேகாட்டத்தில்
‘திட்ட ’யில்	இ ந்தவன்.[10]	8.	ெத ங் 	நாட் ச்	சிற்றரச ள்	கரிகாலன்
மரபினர்	எனக்	 றிக்ெகாண்ட	‘திரி வன	மல்ல	ேதவன்	ேசாழ	மகாராசன்	ஒ வன்;
ஜிக்கிேதவ	ேசாழ	மகாராசன்	மற்ெறா வன்.	இவரன்றிக்	ேகாணராேசந்திர
ேலாகராசன்,	ெகாண்ட	ப மட் 	 த்தராசன்,	 ேலாத் ங்க	இராேசந்திரன்
ேசாைடயன்,	ெகாட்டாரி	எர்ரம	நாயகன்	சனகவர்மன்’	 தலிேயார்	ெநல் ர்	 தல்
ேவங்கிவைர	பரவி	இ ந்த	சிற்றரசர்	ஆவர்.	
அரசன்	வி ப்	ெபயர்கள்:	இவன்,	இராசராசன்	உலாவில்	கண்டன்,

வீரதயன்,	விேராதயன்	என்ற	ெபயர்கைள	உைடயவனாகக்	காணப்ப கிறான்.

உலாவி ம்	கல்ெவட் களி ம்	இவன்	ேசாேழந்திர	சிம்மம்’	என்பைதச்
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சிறப்பாகப்	ெபற்றவன்.	இவன்,	கல்ெவட் களில்	‘இராச	கம்பீரன்,	எதிரிலி
ேசாழன்,	ெநறி ைடச்	ேசாழன்	என்ற	வி கைள ம்	ெபற் ள்ளான்.	

���	���������	:	இராசராசன
பட்டத்தரசி	அவனி ைடயாள்	என்பவள்.	மற்ற	மைனவியர்	‘ வன

ைடயாள்,	தரணி	 ைடயாள்	என்பவர்[11].	இரண்டாம்	இராசரர்ச க்
மகப்ேப 	இல்ைல	என்பர்.	இளவரசன்	:	இராசராசற் 	மகப்ேப 	இன்ைமயால்,	தன்
பாட்டனான	விக்கிரம	ேசாழன 	மகன்	வயிற் ப்	ெபயரனான	(இரண்டாம்)
இராசாதிராசன்	என்பாைன	இளவரசனாக	ஏற் க்	ெகாண்டான்.	இளவரசன
ஆட்சி	ஆண் 	கி.பி.1153-இல்	ெதாடக்கமானைதக்	கல்ெவட்
உணர்த் கிற [12].	எனேவ,	இராசாதிராசன்	பத்தாண் 	வைர	இராசராச டன்
இ ந் 	அரசியல்	 ைறைய	நன்கறிந்தான்	என்னலாம்.	கி.பி.1153-க் ப்	பிற
இராசராசன்	இறப்பதற் ள்	பாண் ய	நாட் ல்	ெப ங் ழப்பம்	பாண் ய
சிற்றரசர்க் ள்	உண்டான .	ஒ 	பாண் யற் 	ஈழத்தரசன்	உதவி	ெசய்தான்.
மற்ெறா வ க் 	ேசாழர்	உதவி	 ரிந்தான்.	இப்ேபாராட்டச்	ெசய்திகைளப்	பற்றிய
விவரம்	இராசாதிராசன்	ஆட்சியில்	விளக்கப்ப ம்.	
	

1.	 ↑	486	of	1911	
2.	 ↑	18	of	1900,	267,	of	1901	
3.	 ↑	216	of	1893	
4.	 ↑	119	of	1909	
5.	 ↑	163	of	1906,	411	of	1900	
6.	 ↑	166	of	1906	
7.	 ↑	434,435	of	1924	
8.	 ↑	168	of	1918,	52	of	1919,	244	of	1901	
9.	 ↑	355	of	1904	
10.	 ↑	16	of	1903	
11.	 ↑	16	of	1903,	369	of	1911;	Vide	219	of	1901,	538	of	1	104	உல ைட

க்ேகாக்	கிழான்	என்ப 	பட்டத்தரசிையக்	 றிப்ப	ெதன்பர்.	
12.	 ↑	Ep.	Ind.	Vol.	9,	p.211	
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5.	������������	(	��.��.	1163	–	1179)
	

பட்டம்	ெபற்ற	வரலா 	:	இராசாதிராசன்	விக்கிரம	ேசாழன 	மகன்	வயிற் ப்
ெபயரன்.	இவன 	இயற்ெபயர்	எதிரிலிப்ெப மான்	என்ப .	இவ க்
இைளயவன்	ஒ வன்	இ ந்தான்.	இந்த	இ வ ம்	கங்ைக	ெகாண்ட	ேசாழ
ரத்திலி ந் 	ஆயிரத்தளி	அரண்மைனக் க்	ெகாண் வரப்	ெபற்றனர்.	அங்
இரண் 	பிள்ைளக ம்	வளர்ந் 	வந்தனர்.	இராச	ராசன்	இறக் ம்	அன்
எதிரிலிப்	ெப மா க் 	 ட் 	இறந்தான்.	அப்ெபா 	இவன்	வய 	இரண் .
அதனால்	அரசன்	இறந்த டன்	ேசாணாட் ல்	கலவரம்	மி ந்த .	உடேன
பல்லவராயன்	என் ம்	 தல்	அைமச்சர்	இப்பிள்ைளகைள ம்	இராச	மாேதவி
யாைர ம்	இராசராச ரத்திற் க்	ெகாண் 	ெசன் 	தக்கார்	பா காவலில்	விட் ச்
ேசாழப்	ெப நாட் 	அரசியைல	இரண் 	வ டகாலம்	தாேன	கவனித் 	வந்தான்;
எதிரிலிப்	ெப மாள்	நான் 	வயதினன்	ஆன ம்,	அவ க் 	இராசாதிராசன்	என்ற
ெபய டன்	 	 ட் ச்	சிறப் ச்	ெசய்தான்;	இக் றிப் கள்	அைனத் ம்
பல்லவராயன்	ேபட்ைடச்	சாசனத்தில்	நன்கறியக்	கிடக்கின்றன[1].	ஆனால்	இேத
பல்லவராயன்	ேபட்ைடச்	சாசனத்ைத ம்	இராசராசன்	ஆட்சி	ஆண் கைள ம்
ேசாதித்த	பிறர்,	இராசாதிராசன்	கி.பி.	1153-இல்	இளவரசன்	ஆனான்;
இராசராசன்	கி.பி.117	3-இல்	இறந்தான்.	எனேவ	8	 தல்	10	ஆண் கள்
ேபரரச டன்	சிற்றரசன்	பயிற்சி	ெபற்றான்’	எனக்	 கின்றனர்[2].	இஃ
எங்ஙனமாயி ம்,	இரண்டாம்	இராசராச க் ப்பிற 	பட்டம்ெபற்றவன்	இரண்டாம்
இராசாதிராசன்	என்ப மட் ம்	அைனவ ம்	ஒப் க்ெகாண்ட	உண்ைம	ஆ ம்.
இவ க் 	கரிகாலன்	என்ற	ெபய ம்	உண் [3].	
பாண் 	நாட் க்	 ழப்பம்:	இராசாதிராசன்	பட்டம்	ெபற்ற	நான் 	ஐந்
ஆண் களில்,	பாண் ய	நாட் ல்	அரச	மரபினர்	இ வர்க் ள்	 சல்
உண்டான .	ஒ வன்	பராக்கிரம	பாண் யன்	என்பவன்;	மற்றவன்	 லேசகர
பாண் யன்	என்பவன்.	பராக்கிரம	பாண் யன்	அப்ெபா 	இலங்ைகைய
ஆண் 	வந்த	பராக்கிரம	பா 	(கி.பி.1153-1186)	என்பவைனத் ைண
ேவண் னான்.	உடேன	இலங்ைகப்	பைடவீரர்	இலங்கா ரி	என்பவன்
தைலைமயிற்	ெசன்றனர்.	அவன்	பாண் ய	நாட்ைட	அைடவதற் ள்,
லேசகரன்	பராக்கிரமைன	ஒ 	நகரத்தில்	அகப்ப த்தி,	அதைன ற் ைக

இட்டான்;	அப்ெபா 	நடந்த	ேபாரில்	பராக்கிரமன்	ெகால்லப்பட்டான்.	அவன்
மகனான	வீரபாண் யன்	மைல	நாட் க் 	ஓ 	ஒளிந்தான்.	 லேசகரன்
பாண் ய	மன்னன்	ஆனான்.	

இலங்கா ரி	:	இதைன	உணர்ந்த	இலங்கா ரி	 லேசகரைன	ெவன்
பாண் ய	நாட்ைட	இறந்தவன்	உறவினர்க் 	உரிைமயாக்கத்	 ணிந் ,
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நாட் ள்	 ைழந்தான்,	இராேம வரத்ைதக்	ைகப்பற்றி	அங்கி ந்த
ேகாவிைல	அழித்தான்;	‘ ந் காலம்’	என்ற	இடத்ைதக்	ைகப்பற்றிக்
ேகாட்ைட	ஒன் 	கட் ,	அதற் ப்	‘பராக்கிரம ரம்’	என் 	தன்	அரசன்
ெபயரிட்டான்;	இச்ெசயல்கைள	அறிந்த	 லேசகரன்	இரண்
பைடத்தைலவைரப்	ெப ம்	பைட டன்	ஏவினன்.	அப்பைடகள்
ேதால்வி ற்றன.	அ த் ப்	பல	இடங்களில்	ேபார்	நடந்த .	இலங்கா ரிேய
ெவற்றி	ெபற்றான்.	இ தியிற்	 லேசகரன்	ெகாங் 	நாட் ப்	பைடகைள ம்
இறந்த	பராக்கிரம	பாண் ய ைடய	சிைதந்த	பைடைய ம்	தன்	பைடகைள ம்
ஒ ங் 	திரட் க்	ெகாண் 	தாேன	ேபாரிட	 ந்தினன்;	ஆயி ம்,	பாவம்’
அவன்	ப ேதால்வி	அைடந்தான்.	இலங்கா ரி	ெதன்பாண் 	நாட்ைடக்
ைகப்பற்றிப்	பலப்ப த்தினான்;	மைல	நா 	 க்க	வீரபாண் யைன
வரவைழத் ,	இலங்ைக	அரசன்	தந்த	பரி கைள	அளித் ப்	பாண் ய
அரசனாக்கி	ைவத்தான்.வீரபாண் யன்	இலங்கா ரியின்	உதவி	ெபற்ேற
நாட்ைட	ஆண் 	வந்தான்.	இலங்கா ரி	பிற	இடங்கைள	ெவன் 	‘கண்ட
ேதவன்	மழவராயன்’	என்பவைன ம்,	‘மானவ	சக்கரவர்த்தி’	என்பவைன ம்
ஆ மா 	வி த்தான்.	

தன்	நா 	பாழாவைதக்	கண் 	ெவ ண்ட	 லேசகரன்	மீட் ம்	தன்
பைடகைளத்	திரட் ப்	ேபா க் ப்	 றப்பட்டான்.	இலங்கா ரியால்	நாடாள
விடப்பட்ட	சிற்றரச ம்	அவ டன்	ேசர்ந் 	ெகாண்டனர்.	உடேன
வீரபாண் யன்	அர 	கட் ல்	விட் 	ஓ விட்டான்.	இலங்கா ரி	தன்
அரச க் ச்	ெசய்தி	அ ப்பிப்	 திய	பைடகைள	வ வித்தான்.	அப் திய
பைடகைளச்	சகத்	விசய	ன்	என்பான்	தைலைம	தாங்கி	நடத்தி	வந்தான்.

இரண் 	வீர ம்	தம்	பைடகைள	அணிவ த் க்	 லேசகரைன	 ற்றி ம்
றிய த்தனர்.	வீரபாண் யன்	மீண் ம்	அரசன்	ஆக்கப்பட்டான்.	பின்னர்

இலங்கா ரி	 ம்பராயன்	என்பவைனத்	ேதாற்க த் த்	தி ப் த் ைரக்
ைகப்பற்றினான்.	ெபான்	அமராவதி	 ந் 	அங்கி ந்த	 ன் 	மாளிைக
ெகாண்ட	அரண்மைன	 தலிய	கட்டடங்கைள	இ த் 	ம ைரக் த்
தி ம்பினான்.	

லேசகரன்	மீட் ம்	இலங்கா ரிையச்	சீவில்லி த்	 ரில்	தாக்கினான்.	ேபார்
க ைமயாகேவ	நடந்த .ஆயி ம்,	 லேசகரேன	ேதால்வி ற்றான்;

‘சாத்தேனரி’	என் ம்	இடத்திற் 	ஓ விட்டான்.	இலங்கா ரி	அதைன
அறிந் 	அங் ச்	ெசன்றான்.	அவன்	வ வைத	அறிந்த	 லேசகரன்
ஏரிக்கைரைய	உைடத் 	அவன்	வரைவத்	த க்க	 யன்றான்;	பயனில்ைல.
உடேன	அவன்	பாைளயங்ேகாட்ைடக் ப்	ேபாய்த்	தங்கினான்;	ேசாழ
அரச க் 	‘உதவி	ேவண் ம்’	என் ம்	ேவண் ேகாைள	வி த்தான்.	

ஈழத் டன்	ெசய்த	 தற்ேபார்	:	ேசாழநாட்ைட	ஆண் 	வந்தவன்	இராசாதிராசன்



ஆவன்.	அவ க் ப்	ேப தவியாக	இ ந்தவன்	தி ச்சிற்றம்பலம்	உைடயானான
ெப மான்	நம்பிப்	பல்லவராயன்	என்பவன்.	அப்	ெப ந்தைக	திரண்ட	பைடக டன்
பாண் யன்	நாட்ைட	அைடந்தான்.	அவ க் 	உதவியாகச்	ெசன்ற	மற்ெறா
தைலவன்	நரசிங்க	வர்ம	ராயன்	என்பவன்.	பாண் யன்	பைட,	ெகாங் ப்	பைட,
ேசாழர்	பைட	யா ம்	ஒன் 	 ன,	அ கா ம்	பாண் ய	நாட் க்	ேகாவில்கைள
இ த் க்	ெகாள்ைள-ெகாைலகளால்	 கைளத்	 ன் த்திவந்த
ஈழப்பைடகைளத்	தாக்கின.	அதனால்	தி க்கானப்ேபர்,	ெதாண் ,	பாசிெபான்
அமராவதி,	மணேமற் ,	மஞ்சக் ,	என் ம்	இடங்களில்	ேபார்	நடந்த ,
இ தியில்	ஈழப்பைட	ேதாற் 	ஒழிந்த .	 லேசகரன்	அரியைண	ஏறி	அரசாளத்
ெதாடங்கினான்.[4]	

இலங்கா ரி	ெசய்த	ெகா ைமகைள	அறிந்த	எதிரிலி	ேசாழச்	சாம் வராயன்
என் ம்	சிற்றரசன்	ஒ வன்	உமாபதி	ேதவர்	என்ற	ஞானசிவ	ேதவர்	என் ம்
ெபரியார்	ஒ வரிடம்	 ைறயிட்டான்.	அவர்	‘ஈழப்பைட	விைரவில்	அழிந் 	ஒழி ம்
கவலற்க’	என் 	அ ளி	28	நாள்	அேகார	 ைச	ெசய்தனர்.	 வில்	ஈழப்பைட
ேதாற்ற	ெசய்தி	எட் ய .	உடேன	அத்தைலவன்	அச் வாமி	ேதவர்க் க்	காஞ்சிைய
அ த்த	ஆர்ப்பாக்கம்	என் ம்	சிற் ைரத்	தி ப்பாத	 ைசயாக	அளித்தான்.
இச்ெசய்தி	இராசராசன 	5-ஆம்	ஆட்சி	ஆண் ல்	நைடெபற்றதா ம்.[5]	எனேவ,
இலங்கா ரியின்	ேதால்வி	கி.பி.167	அல்ல 	1168-இல்	நிகழ்ந்ததாதல்	ேவண் ம்.	
ஈழத் டன்	ெசய்த	இரண்டாம்ேபார்	:	இராசராசன்	 ம்பத்திற் 	ெந ங்கிய
நண்ப ம்	 தல்	அைமச்ச ம்	சிறந்த	வீர ம்	ஆகிய	பல்லவராயன்
ேமற்ெசான்ன	ேபா க் ப்	பின்	ேநாய்வாய்ப்பட் க்	காலமானான்.	உடேன
அந்தப்	பதவிக் 	ேவதவனம்	உைடயான்	அம்ைமயப்பன்	ஆன	அண்ணன்
பல்லவராயன்	என்பவன்	வந்தான்.	இவன்	ஆற்ற ம்	ேபார்ப்	பயிற்சி ம்
மிக்கவன்.	இவன்	அரசன 	நன்மதிப் ப்	ெபற்றவன்.	இவன்,	 தலில்
பல்லவராயனிடம்	ேதாற்றதற் 	வ ந்திய	ஈழத்தரசன்	ேசாணாட்ைடத்	தாக்கப்
பைடகைளப்	பலப்ப த் வைத ம்,
ஊரத் ைற,	 ைலச்ேசரி,மாேதாட்டம்,வல்லிகாமம்,மட் வால்	என் ம்
இடங்களிற்	கப்பல்கைளக்	கட் வைத ம்	ேகள்வி ற்றான்;	உடேன	பராக்கிரம
பா டன்	 சலிட் த்	திரிந் 	ெகாண் ந்த	அவன்ம மகனான	சீவல்லபன்
என்பவைனப்	பைட டன்	அ ப்பி	ஈழத்ைதத்	தாக்கத்	 ண் னான்.

சீவல்லபன்	ேசாழர்	பைட டன்	ெசன் 	ேமற்ெசான்ன	இடங்களிற்	பலவற்ைற
அழித்தான்	ேபாரில்	யாைனகைளக்	ைகப்பற்றினான்;	கிழக் 	ேமற்கில்
இ ப 	காதவழி ம்	ெதற் 	வடக்கில்	எ ப 	காதவழி ம்	தீ	 ட்
ஊர்கைள	அழித்தான்;	பல	தைலவைரக்	ெகான்றான்;	பலைரச்
சிைறப்பி த்தான்.	

இந்நிைலயில்,	பராக்கிரமபா 	ஒ 	 ழ்ச்சி	ெசய்தான்.	அவன்	உடேன
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லேசகர க் த்	 	வி த்தான்;	நீண்ட	காலமாகப்	பாண் யர்க் ம்	ஈழ
அரசர்க் ம்	ேசாழர்க் 	எதிராக	இ ந் 	வந்த	ஒற் ைமைய	உணர்த்தித்	தன்பால்
நட் க்	ெகாள் மா ம்	ேசாழர்பால்	பைகைம	ெகாள் மா ம்	ெசய்தான்.	ேசாழர்
தயவால்	பட்டம்	ெபற்ற	 லேசகரன்	நன்றி	ெகட்டவனாய்ச்	ேசாழர்	மீ 	பைகைம
ெகாண்டான்,	ஈழத்தரசன்	ேபச்ைசக்	ேகட் ச்	ேசாணாட் ன்மீ 	பைடெய த்தான்;
ேசாழர்பால்	என் ம்	அன் 	ெகாண் ந்த	ஏழகத்தார்[6]	(ஏடகத்தார்.	ம ைர
தா க்காவில்	உள்ள	ஊர்)	என்பவைர ம்	ேசாழ ைடய	மறவ	சாமந்த ம்
லேசகரன்	ஆட்சியில்	இ ந்தவ மான	‘இராசராச	கற் 	மாராயன்’	இராச	கம்பீர

ஐந் 	ேகாட்ைட	நாடாள்வான்’	என்பாைர ம்	நாட்ைடவிட் 	விலக்கினான்;	ேசாழ
அரசன்	ஆைணப்ப 	ம ைரவாயிலில்	அைறயப்பட் ந்த	ஈழத் த்	தாைனத்
தைலவர்	தைலகைள	அப் றப்ப த்தினான்.	பராக்கிரம	பா 	 லேசகரன்	தாைனத்
தைலவர்கட் 	அ ப்பிய	க தங்க ம்	பரி க ம்	ேசாழ	ேசைனத்	தைலவர்களிடம்
அகப்பட்டன.	இைவ	அைனத்ைத ம்	ேகள்வி ற்ற		இராசாதிராசன்	அண்ணன்
பல்லவராய க் 	ஆைண	வி த்தான்.அஃதாவ ,	 லேசகரைன
விரட் ப்பராக்கிரம	பாண் யன்	மகனான	வீரபாண் யைன	அரசனாக்க	ேவண் ம்
என்ப .	உடேன	அண்ணன்	பல்லவராயன்	ெப ம்	பைட	அ ப்பிக்	 லேசகரைன
ஒழித் ,	வீரபாண் யைன	அரியைண	ஏற்றினான்.	இச்ெசயற்காக	இப்	ெப 	வீரன்
பைழய ரில்	பத் 	ேவலி	நிலம்	இைறயிலியாகப்	ெபற்றான்.[7]	

இங்ஙனம்	இராசாதிராசன்	ஆட்சியில்	ேசாழர்க் ம்	ஈழ	அரசர்க் ம்	இரண் 	 ைற
ேபார்	நடத்த .	இ ைற ம்	பாண் நா 	சம்பந்தமாகேவ	நடந்த .	 தற்ேபாரில்
ெவற்றி	ெபற்ற	ேசாழர்	பைடத்தைலவன்	பல்லவராயன்,	இரண்டாம்	ேபாரில்
ெவற்றிெபற்ற	ெப வீரன்	அண்ணன்	பல்லவராயன்,	இந்த	இ ேபார்களி ம்
ஈழத்தரசன்	காலாட்பைடைய ம்	கப்பற்பைடைய ம்	இழந்தான்.	இ 	ேபார்கட் ம்
பிற 	இராசாதிராசன்,	ம ைர ம்	ஈழ ம்	ெகாண்ட ளிய	ேதவர்[8],	‘என் ம்
வி ப்	ெபயர்	 ண்டான்.	இங் 	‘ஈழம்	ெகாண்ட ’	என்ப ,	சீவல்லபைன	ஏவி
ஈழத்தரசன்	வலிெதாைலத்த ’	என் ம்	ெபா ள்	ெகாண்டேத	ஆ ம்.	இந்த
இரண் 	ேபார்க ம்	நைடெபற்ற	காலம்	கி.பி.1169	 தல்	1177	வைர	என்னலாம்.	

அர 	ெநல் ர்,	காளத்தி,	நந்த ர்[9],	கங்கபா [10]	 தலிய	இடங்களிற்
கிைடத்த	சிற்றரசர்	கல்ெவட் களில்	இராசாதிராசன்	ேபரரசனாகக்
றிக்கப்படலாம்,	இராசாதிராசன்	காலத்திற்	ேசாழப்ெப 	நா 	இராசராசன்

காலத்தில்	இ ந்த	நிைலயிேல	இ ந்தெதன் 	 றலாம்.	
சிற்றரசர்	:	1.	சிற்றரசர்	பல ள்	 தலிற்	 றிப்பிடத்	தக்கவன்	‘காரிைகக்	 ளத் ர்
தி ச்சிற்றம்பலம்	உைடயான்	ெப மான்	நம்பிபல்லவராயன்	ஆவன்.இவன்
இராசராசன்	உள்ளங்	கவர்ந்தவன்;	அவன 	ேபரன்பிற் ப்	பாத்திரன்	ஆனவன்;
அங்ஙனேம	இராசாதிராசன்	அன்பிற் ம்	நம்பிக்ைகக் ம்	உரியவனாக	இ ந்தான்.
(2)	இவ க் 	அ த் 	அப்பதவியில்	இ ந் 	அ ந்ெதாண்டாற்றிய	சிற்றரசன்
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‘ேவதவனம்	உைடயான்	அம்ைமயப்பன்	என்ற	அண்ணன்	பல்லவராயன்’	என்பவன்.
ஈழ	ெவற்றிகட் 	இவ்வி வேர	ெபா ப்பாளிகள்.இவர்கள்	இன்ேறல்	ேசாழப்	ேபரர
பல	 ண் களாகப்	பிரிந் 	ஒழிந்தி க் ம்	என்பதில்	ஐயமில்ைல.	அண்ணன்
பல்லவராயன்	தி வா ர்,	தி வாலங்கா 	 தலிய	இடங்களில்	உள்ள	சிவன்
ேகாவில்களில்	நிபந்தங்கள்	வி த் ள்ளான்.இவன 	ெசாந்த	ஊர்	பைழய ர்	(3)
ெதன்	ஆர்க்கா 	ேகாட்டத்தி ம்	வட	ஆர்க்கா 	ேகாட்டத்தி ம்	சாம் வராய ம்
காடவராய ம்	வன்ைம ற் 	இ ந்தனர்.	ெசங்ேகணி	அம்ைமயப்பன்	சாம் வராயன்
என்பவன்	சில	இடங்களில்	வந்த	வ வாையத்	தி ப் லிவனம்	சிவன்	ேகாவில்
தி ப்பனிகட் ச்	ெசலவிட்டதாகக்	கல்ெவட் க்	 கிற .	(4)	கண்டர்	 ரியன்
என்பவன்	ஒ வன்.	இவன்	‘பாண் 	நா 	ெகாண்டான்’	எனப்பட்டான்.	இவன்
தி வக்	கைரயில்	ேகாவில்	ேகா ரம்	ஒன்ைறக்	கட் த்	தன்	ெபயரிட்டான்;
சிற்றா ரில்	நிலங்கைளப்	பள்ளிச்சந்தமாக	விட்டான்[11].	(5)	‘ெசங்ேகணி
அம்ைமயப்பன்	சீயன்	பல்லவாண்டான்’	என்பவன்	ஒ வன்.	இவன்திலவரி ம்
பிறவரி ம்	 ன் ரில்	உள்ள	ேகாவிைலப்	 ப்பிக்கேவா	அல்ல 	கட்டேவா
ெசலவழித்தவன்[12].	(6)	சாம் வராயர்	பலராதல்	ேபாலேவ	மைலயமான்
சிற்றரச ம்	பலராவர்;	இவ ள்	அ ளாளப்	ெப மாள்	என்ற	இராசராச	மைலயமான்
ஒ வன்.	இவன்	‘கண்ணப்பன்	மைலயமான்’	என்பவன்	 தல்வன்.	இவன்	திரி லம்
ேகாவிலில்	விளக்கிட்டான்[13].	(7)	ேசதிராயர்	என்பவர்	சிலர்,	ேகாவல	ராயர்
சிலராவர்.	இவர்கள்	கீ ர்,	அத்தி	(ேகரளாந்தக	நல் ர்)	 தலிய	இடங்களில்	உள்ள
ேகாவில்கட் 	நிபந்தங்கள்	வி த்தனர்.	(8)	தி வரங்கம்	உைடயான்	என்ற
இராசாதிராசமைலயராயன்	தி ப்பா ர்க்	ேகாவி க் ப்	பல	தானங்கள்
ெசய் ள்ளான்[14],	(9)	ேகாலன்	தி க்ெகா ங் ன்றம்	உைடயான்	ஆன
ெபான்னமராவதி	நிஷதராசன்	என்பவன்	ஒ வன்.	(10)	 ணமாைலப்	பா
உைடயான்	ஆட்ெகாண்டான்	கங்ைக	ெகாண்டான்	என்ற	ெபாத்தப்பிச்	ேசாழன்
ஒ வன்.	(1)	ெநல் ைர	ஆண்ட	சிற்றரசன்	ஒ வன்,	(12)	திட்ட	 யில்	உள்ள
ேகாவி க் 	ஐந் 	ேவலி	நிலதானம்	ெசய்த	இராசராச	வங்கார	 த்தைரயன்
ஒ வன்.	இவ ள்	பலர்	இராசராசன்	ஆட்சிக்காலத்தி ம்	இ ந்தவராவர்.	
இச்சிற்றரச ள்	அண்ைமயில்	இ ப்பவர்	இ வேரா	பலேரா	தமக் ள்
உடன்ப க்ைக	ெசய் 	ெகாண் 	உறவாடல்	மர .	இ வர்	ஒ வர்க்ெகா வர்
உற் ழி	உதவி	 ரிவெதன் 	வாக்களித் க்	ெகாண்டனர்.	பலர்	ஒன் 	

உறவா வதாக	ஒப்பந்தம்	ெசய் 	ெகாண்டனர்.	இவ்ெவாப்பந்தங்கள்	ேபரரசின்
சம்மதம்	ெபறாமேல	ெசய் 	ெகாள்ளப்	பட்டைவ.	அதனால்,	ேதைவ
உண்டாயின்,	இச்	சிற்றரசர்	ேபரரசைரேய	ஆட் ப்	பைடக்கலாம்	அன்ேறா?	

இளவரசன்	:	இராசாதிராசன்,	விக்கிரம	ேசாழ	ேதவன்	ெபயரனான
‘ெநறி ைடப்ெப மாள்’	மகன்.	சங்கர	ேசாழன்	உலாவிற்	 றிக்கப்பட்ட	‘சங்கமராசன்’
என்பவேன	ெநறி ைடப்ெப மாள்;	உலாவிற்	 றிக்கப்	ெபற்ற	‘நல்லமன்	என்பவேன
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எதிரிலிப்	ெப மாள்	என்ற	இராசாதிராசன்,	இரண்டாம்	மகனான
மாரமகிதரன்	என்பவேன	 மார	 ேலாத் ங்கன்	என்ற	 ன்றாம்
ேலாத் ங்கன்;	 ன்றாம்	மகன்	சங்கர	ராசன்.	இவேன	சங்கர	ேசாழன்	என்பவன்.

இம் வ ம்	ஒேர	தந்ைதயின்	மக்களாவர்.[15]	ஆதலின்,	 ன்றாம்
ேலாத் ங்கேன	இளவரசனாக	இ ந்தான்.	

	

1.	 ↑	433	of	1924,	of	R.	Dikshitar’s	Kulothunga	chola	III,	p.	21-23,	152-
163	

2.	 ↑	K.A.N.	Sastry’s	“Cholas;	Vol.	II,	p.	87,96	
3.	 ↑	129	of	1927,	263	of	1913.	
4.	 ↑	இவ்வரலா 	மகாவம்சம்,	ேசாழர்	கல்ெவட் கள்,	பல்லவராயன்	ேபட்ைடச்

சாசனம்	இவற்ைறக்	ெகாண் 	வைரயப்பட்ட .20	of1899,433	of1924,465
of	1905.	

5.	 ↑	S.I.I.	Vol	6.	No.	456.	
6.	 ↑	S.I.I.I.	Vol.	3,	p.212.	
7.	 ↑	465	of	1905	
8.	 ↑	36	of	1906,	731	of	1909,	474	of	1995,	etc.	
9.	 ↑	Nellore	Ins.	edited	by	Butterworth	and	Venugopala	Chetty,	Nos.

105,	108	of	1922;	571	of	1907	
10.	 ↑	48	of	1893	
11.	 ↑	195	of	1904,	202	of	1902	
12.	 ↑	71	of	1919	
13.	 ↑	321	of	1901	
14.	 ↑	150	of	1930	
15.	 ↑	Vide	V.R.	Dikshitar's	‘Kulothunka	III.	pp.	160-163.	லால் க்

ேநர்கிழக்ேக	5	கல்	ெதாைலவில்	‘சங்கரராச ரம்’	என் ம்	ெபயர்ெகாண்ட
சிற் ார்	இ க்கிற .	இவ் ரில்	உள்ள	ேகாவில்	கல்ெவட் கள்
ேசாதித்தற் ரியைவ.	V.R.	Dikshitar's	K-III.	
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இளைமப்ப வம்:	இராசாதிராச க் 	இவன்	தம்பியாவன்	என்ப 	உண்ைம	ஆயின்
அவ க் 	ஒராண் 	இைளயவேன	ஆவன்.	எனேவ	இராசாதிராசன்	பட்டம்
ஏற்றெபா 	 	இவன்	 ன் 	வய ச்	சி வனாக	இ ந்தான்;	தைம	ய டேன
இ ந் 	அரசியல்	பழக்கம்	சி வயதிேல	ைகவரப்	ெபற்றான்.	தைமயன்	17
ஆண் கள்	அரசாண் 	20-ஆம்	வயதில்	இறந்தானாதல்	ேவண் ம்.	இவன்	கி.பி.
178-இல்	தன்	18ஆம்	வயதில்	பட்டத்ைதப்	ெபற்றான்	நல்ல	இளைமப்	ப வத்தில்
பட்டம்	ெபற்றைமயா ம்	அதற் ள்	தைமய டன்	இ ந் 	அரசியல்	அைமதிைய
நன் 	அறிந்தி ந்தவன்	ஆதலா ம்,சி வயதில்	அரசமாேதவியார்	பக்கலில்
இ ந் 	வளர்ந்தைமயா ம்	ெப நாட் ன்	நிைலைய ம்	அரசமரபின்	வரலாற்ைற ம்
பிறவற்ைற ம்	நன்கறிந்தவன்.	இளைமப்	ப வத்தில்	ஒட்டக் த்தர்	ேபான்ற	ெப ம்
லவர்	பழக்கம்	இவ க் 	இ ந்தி த்தல்	இயல்ேப	அன்ேறா?	
பிறந்த	நாள்	:	இப்ேபரரசன்	பிறந்த	நாள்	ைதத்திங்கள்	அத்த	ந த்திரம்	ஆ ம்.
இவன்	தன்	ெபயரால்,	தி ந ங்ெகாண்ைடப்	ெப ம்பள்ளி
அ கேதவற் 	“ஆறாவ 	 தல்	நம்ேபராேல	இராசாக்கள்	நாயன்	தி நாள்	என்
ைதத்திங்களில்	அத்தத்திேல	தீர்த்தமாகத்	தி நாள்	எ ந்த விப்பதாகச்
ெசான்ேனாம்”[1]	என் 	கட்டைளயிட் ள்ளதனால்	இ 	ெதரிகின்ற .	இங்ஙனம்
தல்	இராசராசன்	தான்	ெவன்ற	ேசரநாட் ல்	தன்	பிறந்தநாள்	விழாக்	ெகாண்டாட

ஏற்பா 	ெசய்தைத	 ன்னர்ப்	ப த்ேதாம்	அன்ேறா?	
உடல்	அைமப் 	:	இவன்	க வீர	ேமகம்,	க ேமக	வண்ணன்,	ஒண் ைவ
வண்ணன்,	உ வால்	மதனன்;	உ ப்பால்	மதனன்,	கட்டாண்ைம	வீமன்,

அழ ,	ஆண்ைம	எல்லாம்	கண்டார்	ெகாண்டா ம்	 ேலாத்	 ங்கன்
ேசாழன்’	என் 	 ேலாத் ங்கன்	ேகாைவ	ஆசிரியர்	இவைனப்	பற்றிக்
றி ள்ளனர்.	

கல்ெவட் கள்	:	இவன்	காலத் க்	கல்ெவட் கள்	பலவா ம்.	அவற்றில்
ெபரி ம்	காணப்ப ம்	ெதாடக்கம்	‘ யல்	வாய்த் 	வளம்ெப க’	என்ப .

பிற	ெதாடக்கங்கள்	ஆவன-‘மலர்	மன் ம்	ெபாழில்	ஏ ம்’	 ேமவி
ம விய’,	‘ ேமவிவளர்’,	‘ ம விய	திைச கத்ேதான்’	என்பன.

இவற் ள்	சில	இரண்டாம்	இராசராசன்,	இரண்டாம்	 லாத் ங்கன்
கல்ெவட் த்	ெதாடக்கங்கள்	எனி ம்,	ேபார்ச்	ெசயல்கைளக்	ெகாண்
ேவ 	பிரித் க்	காட்டலாம்.	
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நாட் 	நிைலைம	:	 ன்றாம்	 ேலாத் ங்கன்	அர 	கட் ல்	ஏறிய	ஞான்
ேசாழப்	ெப நா 	திறைம	மிக்க	அைமச்சரால்	திறம்பட	ஆளப்பட் 	வந்த .

ஆயி ம்,	ெப நாட் 	ந 	அரசியல்	அைமப் ச்	சீர்ெகட் க்	ெகாண்ேட
வந்த .	இதற் ச்	சிறந்த	காரணம்,	சிற்றரச ம்	பைடத்தைலவ ம்	உயர்
அ வலாள ம்	தம்	நா களில்	தனிப்பட்ட	உரிைமகைள	நாட் க்ெகாண் 	ந
அரசியல்	அைமப்ைப	மதியா 	நடந் 	வந்தேத
ஆ ம்.இந்நிைலைம	 தற் ேலாத் ங்கற் ப்	பின்	ேதான்றி	இராசாதிராசன்
காலத்தில்	வ ப்ெபற்ற .	ெப நாட் ற் 	ெவளிேய	ஈழத்தரசன்	பாண்
மண்டல	அரசியலிற்	 ந் 	 ழப்பம்	உண்டாக்கி	ெவற்றி ம்	ேதால்வி ம்
கலந் 	 கர்ந் 	வந்தான்.	ெத ங் 	நாட் ல்	இ ந்த	சிற்றரச ம்	தம்
மனம்	ேபானவா 	நடக்கத்	தைலப்பட்டனர்.	இராசராசன்,	இராசாதிராசன்
கல்ெவட் கேள	ெநல் ர்க் 	வடக்ேக	இல்லாததற் க்	காரணம்	இ ேவ
ஆ ம்.	அதற் 	வடக்ேக	சா க்கியப்	ெப நாட்ைட
வி ங்கிக்	காகதீயர்	வன்ைம	ெபற் 	வந்தனர்.	ேமைலச்	சா க்கியர்
ஒ ங்கிவிட்டதால்,	ைம ர்ப்	ப தியில்	ெஹாய்சளர்	வன்ைம ற் 	அரசியல்
ெசல்வாக் ப்	ெபறலாயினர்.இந்நிைலகைள	நன் 	கவனித்த	 ன்றாம்
ேலாத் ங்கன்,	 தலில்	ேசாழப்	ெப நாட் ல்	அைமதிைய	உண்டாக்கிப்

பலப்ப த்தத்	 ணிந்தான்.	

ேபார்ச்	ெசயல்கள்

பைடகள்	:	ேசாழர்	பைடகள்	திறம்	வாய்ந்தைவ.	அைவ	 தற்பராந்தகன்
கால தேல	நல்ல	பயிற்சிெபற் 	வழி	வழி	வந்தைவயா ம்.
இக் ேலாத் ங்கன்	காலத்தில்	இ ந்த	யாைனப்பைட	சிறப் ைடய .

கி.பி.178-இல்	சீன	ஆசிரியர்	ஒ வர்	ேசாணாட் ப்	பைடையப்பற்றி
இங்ஙனம்	வைரந் ள்ளார்	:-	
“ேசாழர்	அரசாங்கத்தில்	60	ஆயிரம்	யாைனகள்	ெகாண்டெப ம்பைட
இ க்கிற .	ஒவ்ெவா 	யாைன ம்	2	அல்ல 	3	மீ	உயரம்	உைடய .

ேபார்க்களத்தில்	இந்தக்	கரிகள்மீ 	வீரர்பலர்	ெசல்கின்றனர்.அவர்	ைககளில்
ஈட் ,	வில்,	அம் 	 தலியன	ெகாண் ள்ளனர்;	ெந ந் ரம்	அம்
எய்வதில்	வல் நர்.	ேபாரில்	ெவற்றி	ெப ம்	யாைனகட் ச்	சிறப் ப்	ெபயரிட்
அைழக்கின்றனர்.	அவற்றின்	மீ 	சிறப்ைப	அறிவிக்க	உயர்தரப்	ேபார்ைவகள்
விரிக்கப்ப ம்.	நாள்ேதா ம்	அரசன்	தி ன்	யாைனப்	பைட
நி த்தப்ப ம்.”		
பாண் 	நாட் ப்	ேபார்	:	இவ்வரசன்	கல்ெவட் களில்	ெதன்னாட் ப்	ேபாேர
சிறந் 	காணப்ப கிற .	இவன்	(1)	ம ைர	ெகாண்ட ,	(2)

பாண் யன்	 த்தைல	ெகாண்ட ,	(3)	ஈழநா 	ெகாண்ட ,	(4)



க ர்	ெகாண்ட ,	(5)	கச்சி	ெகாண்ட ,	(6)	ம ைரயில்
வீராபிேடக ம்	விசயாபிேடக ம்	ெசய் ெகாண்டைம	ஆகிய	ெசயல்கள்
றிக்கப்பட் ள்ளன.	ஆதலின்,	இவற்ைற	ஒவ்ெவான்றாகக்	காணலாம்.	

ம ைர	ெகாண்ட 	:	அண்ணன்	பல்லவராயனிடம்	ேதாற்ேறா ய	 லேசகர
பாண் யன்	இறந்தான்.	அப்ெபா 	ம ைரைய	ஆண் 	வந்தவன்	வீரபாண்
யன்.	 லேசகரன்	மகனான	விக்கிரம	பாண் யன்	 ன்றாம்	 ேலாத் ங்கைன
அைடக்கலம்	 ந்தான்.[2]	இரண்டாம்	இராசாதிராசனால்	 ரத்தப்ெபற்ற
லேசகரன்	மகைன	அவ க் ப்	பின்	வந்த	 ேலாத் ங்கன்	ஏன்	ேசர்த் க்

ெகாண்டான்?	ஒன் ,	வீரபாண் யன்	ேசாழ க் 	எதிராக,	இலங்ைக	அரச டன்
நட் க்	ெகாண் த்தல்	ேவண் ம்;	அல்ல 	ேசாழ க் 	மாறாக	ேவ 	 ைறயில்
நடந்தி த்தல்	ேவண் ம்;	அல்ல 	வீரபாண் யன்	பாண் ய	அர 	ெபறத்
தகாதவனாக	இ த்தல்	ேவண் ம்.	காரணம்	யாதாயி ம்	ஆ க.
ேலாத் ங்கற் ம்	வீரபாண் யற்	 ம்	உதவியாக	வந்த	சிங்களவர்	 க்க ப் ண்

இறந்தவர்	ேபாக	எஞ்சியவர்	கடல்	வழிேய	இலங்ைக	ேநாக்கி	ஓ னர்.	இங்ஙனம்
தற்ேபார்	 	லாத் ங்கற் 	ெவற்றி	அளித்த .	ேசாழன்	ம ைர ம்	அர ம்

ெகாண் 	ெவற்றித்	 ரண்	நாட் னன்,	ம ைர ம்	அர ம்	விக்கிரம	பாண் யற்
அ ளி	மீண்டனன்.[3]	 த்தைல	ெகாண்ட 	:	ேதாற் 	ஒ ய	வீரபாண் யன்	ேசர
நாட்ைட	அைடந்தான்	ேசரன்	உதவிையப்	ெபற் 	இழந்த	நாட்ைட	மீட்க	 யன்றான்;
சிதறிக்கிடந்த	தன்	பைழய	ேசைனைய ம்	திரட் ச்	ேசரப்	பைட டன்	பாண்
நாட் ற் ள்	 ைழந்தான்;	இதைன	அறிந்த	 ேலாத் ங்கன்	உ த்ெத ந் 	தன்
ெப ம்	பைட டன்	ெசன் 	ெநட் ரிற்	பைகவைனச்	சந்தித்தான்.	இ திறப்
பைடகட் ம்	ேபார்	நடந்த .	 ெவன்ன?	வீரபாண் யன்	ேதாற்றான்;	அவன்
பைடவீரர்	நாலாப்	பக்கங்களி ம்	ஒடலாயினர்.	அவன 	 	ேசாழன்	ைகப்பட்ட .
அவன்	ேகாப்ெப ந்ேதவி ம்	சிைறப்பட்டாள். ேலாத் ங்கன்	அவைனத்	தன்
ேவளத்திற் [4]	அ ப்பிவிட்டான்.	வீரபாண் யன்	ெபா க்க	இயலாத
அவமானத் டன்	ேசரநாட்ைட	அைடந்தான்.	ேசரன்	தான்	பாண் ய க்
உதவி ரிந்த	தவற்ைற	உணர்ந் ,	வீரபாண் ய டன்	வந் 	 ேலாத் ங்கைனச்
சரண்	அைடந்தான்.	ெப ந்தைகயான	 ேலாத் ங்கன்	அவ்வி வைர ம்
அரசர்க் ரிய	 ைறயில்	வரேவற் ச்	சிறப் ச்	ெசய்தான்;[5]	வீரபாண் யற் ப்
பாண் ய	நாட் ல்	ஒ 	ப திைய	ஆள	உரிைம	அளித் 	 ம்	ஈந்தான்.
வீரபாண் யன்	தான்	ஈன்ற	ைமந்தற் ப்	பரிதி	 லபதி	(ேசாழர் லத்	தைலவன்)
என்ற	 ேலாத் ங்கன்	வி ப்	ெபயரிைன	இட் ச்	ேசாழன்	 ன்	நி த்த,
ேலாத் ங்கன்	மகிழ்ந் 	அவற் ச்	சிறப் ப்	பல	ெசய்தான்.[6]	இ கா ம்	 றிய

ெசய்திகள்	இரண்டாம்	பாண் ப்ேபார்	ஆ ம்.	பாண் யன 	 த்தைல	ெகாண்ட
களம்	ஆதலின்	ம ைர,	‘ த்தைல	ெகாண்ட	ேசாழ ரம்	எனப்பட்ட .	இவ்வி
ேபார்க ம்	இவன்	பட்டம்	ெபற்ற	இரண் 	ஆண் கட் ள்	நடந்தனவா ம்.	இ ,
இவன 	இரண்டாம்	ஆண் க்	கல்ெவட் 	ஒன்றில்	(தி வக்கைரயில்)	இைவ
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றிக்கப்பட் ந்ததால்	என்க.	இச்ெசயல்கைளேய	இவன்மீ 	பாடப்ெபற்ற
‘ ேலாத் ங்கன்	ேகாைவ' ம்	 கழ்ந் 	பாராட் ள்ள .	

ேவள்	நாட் ப்	ேபார்:	ேமற்	 றப்ெபற்ற	ேபார்கட் ப்	பிற 	ேவள்	நாட்ைட	ஆண்ட
வீரேகரளன்	என்பவன்	 ேலாத் ங்கைனப்	பைகத் க்	ெகாண்டான்.	அதனால்
இ வர்க் ம்	ேபார்	நிகழ	ேவண் யதாயிற் .	அப்ேபாரில்	வீரேகரளன்	தன்
ைகவிரல்கள்	தறிக்கப்	பட் த்	ேதாற்றான்;	ேவ 	வழியின்றிச்	ேசாழனிடேம
அைடக்கலம்	 ந்தான்.	அைடந்தார்க் 	எளியனான	அண்ணல்	 ேலாத் ங்கன்
அவைன	வரேவற் த்	தன் டன்	இ ந் 	உண் மா 	உபசரித் ,	அவன
நாட்ைட	அவ க்ேக	அளித் 	மகிழ்ந்தான்.[7]	

ஈழம்	ெகாண்ட 	:	இராசாதிராசன்	காலம்	 தேல	ேசாழர்	ெசல்வாக்ைக	ஒழிக்க
யன் 	 யா 	தவித்த	 தலாம்	பராக்கிரமபா ,	 ேலாத் ங்கன்	காலத்தி ம்

ஈழத்தரசனாக	இ ந்தான்.	இவன்	 ன்	ேபாலேவ	ம ைரயிற்	 சல்	விைளக்க
ைனந்தான்.	இதைன	உணர்ந்த	 ேலாத் ங்கன்	கி.பி.	1888	அல்ல 	1889	இல்

பைட	ஒன்ைற	ஈழத்திற் 	ஏவினான்.	அப்பைட	ெசன் 	சிங்களைரப்	 றங்காட்
ஒடச்	ெசய் 	மீண்ட .	இக் ேலாத் ங்கன்	‘ஈழேவந்தன்	 மீ 	தன்
அ யிைனச்	 யவன்’	என் 	தி மாணிக் ழி	கல்ெவட் க்[8] றலால்,
ஈழத்தரசன்	இவைனப்	ேபரரசனாக	ஒப் க்ெகாண் 	அடங்கி	விட்டான்	என்
ேகாடல்	த ம்.	
க ர்	ெகாண்ட 	:	க ர்	ேசர	நாட் ன்	தைலநகராக	ஒ 	காலத்தில்	இ ந்த ;
ெகாங் 	மண்டலத்தின்	ேகாநகரமாக ம்	இ ந்த .	இதைனத்	தைலநகராகக்
ெகாண் ேசரர்	மரபினர்	ேசாழர்க் 	அடங்கி	ஆண் வந்தனர்.	அவ ள்,
ேலாத் ங்கன்	காலத்தில்	அரசனாக	இ ந்தவன்	தன்	மனம்	ேபானவா

ேசாழைன	மதியா 	நாட்ைட	ஆண் 	வந்தான்.	அதனால்,	 ேலாத் ங்கன்
அவைன	அடக்கப்	பைடெய த்தான்.	ேபார்	மிக ம்	க ைமயாக	நடந்த ;	ேசரன்
ப ேதால்வி	அைடந்தான்.	ேபாரில்	ேதாற்ற	ேசரன்	 ேலாத் ங்கைனச்
சரணைடந்தான்.	இதனால்,	க ர்	ேசாழன்	ைகப்பட்ட .	இவன்	அந்நக ள்
ைழந் 	ேசாழ	ேகரளன்’	என் 	மன்னர்	ெதாழ	ெவற்றி 	 	விளங்கினான்.

அன் தல்	 ேலாத் ங்கன்	‘ேசாழேகரளன்’	எனப்பட்டான்;	ெகாங் மண்டலம்
‘ேசாழ	ேகரள	மண்டலம்’[9]	எனப்பட்ட .ஆயி ம்,	ெப ந்தன்ைம	ெபற்ற
ேலாத் ங்கன்,	தன்ைனச்	சரண் க்க	ேசர க்ேக	நாடா ம்	உரிைம	அளித்

மீண்டான்.	அ தல்	ேசரன்	ேபரரசற் 	அடங்கித்	தன்	நாட்ைட	அைமதி ற
ஆண் வந்தான்.	இங்ஙனம்	அவ க் க்	க ரில்	 வழங்கினைமயின்,
அந்நகரம்	‘ வழங் 	ேசாழ ரம்’	எனப்	ெபயர்	ெபற்ற .[10]	இக்	ெகாங் ப்	ேபார்
இவன 	16-ஆம்	ஆண் லி ந் 	 றப்பட்ட	கல்ெவட் களிற்	 றிப்பிடப்படலால்,
இப்ேபார்	ஏறத்தாழக்	கி.பி.194-இல்	நடந்ததாதல்	ேவண் ம்	எனக்	ெகாள்ளலாம்.	
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கச்சி	ெகாண்ட 	:	க ம்	கச்சி ம்	ெகாண்ட ளிய	என்ப 	இவன
கல்ெவட் களிற்	பயின் 	வரலால்,	க ர்	ெவற்றிக் ப்	பிற 	அ த் 	நடந்த
ெசயல்	கச்சி	ெகாண்டதா ம்	எனக்	ேகாடல்	தவறாகா .	இச்ெசயைலப்	பற்றிய
விவரம்	உணரக் டவில்ைல.	மகாராசப்பா 	ஏழாயிரம்	ஆண்ட	ெத ங்
ேசாடனான	‘நல்லசித்தன்	ேதவன்’	என்பவன்	கச்சியிலி ந் 	தான்	திைறெபற் 	
வந்ததாகக்	 றிக்ெகாள்கிறான்.[11]	அதனால்,	அவன்,	 ேலாத் ங்கன்
ெதன்னாட் ப்	ேபாரில்	ஈ பட் ந்த	ேபா ,	கச்சிையத்	தி ெரனத்	தாக்கிக்
ைகப்பற்றி	இ க்கலாம்.	உடேன	 ேலாத் ங்கன்	வடக் 	ேநாக்கிச்	ெசன்
அதைனக்	ைகப்பற்றி	இ க்கலாம்.	 ேலாத் ங்கன்	இங்ஙனம்	கி.பி.196-இல்
கச்சிையக்	ைகப்பற்றியேதா 	நல்ல	சித்தன 	தனிப்ேபாக்ைக ம்	அடக்கி	ஒ க்கி
இ க்க	ேவண் ம்.	என்ைன?	சித்தரசன்	 ேலாத் ங்கன்	ஆட்சி	 வதி ம்
அவ க் 	அடங்கிய	சிற்றரசனாகேவ	இ ந் 	வந்தனன்	ஆதலின்	என்க.	
ன்றாம்	பாண் ப்	ேபார்	:	கி.பி.	1202-க் ச்	சிறி 	 ன்
ேலாத் ங்கன்	ம ைரயில்	வீராபிேடக ம்	விசயாபிேடக ம்	ெசய்

ெகாண்டதாக	இவ ைடய	26ஆம்	ஆண் க்	கல்ெவட் க்	 றிக்கிற .

இதன்	விவரம்	 மியான்	மைலக்கல்ெவட் ல்	விளக்கப்பட் ள்ள :	

ேலாத் ங்கனால்	சிறப் ப்ெபற்ற	விக்கிரம	பாண் யன்	மகனான	ஜடாவர்மன்
லேசகர	பாண் யன்	பாண் 	நாட்ைடக்	கி.பி.	1190	 தல்	ஆண்

வந்தான்.	இவன்	சில	ஆண் க க் ள்	ெச க் ற் ச்	ேசாழற்
அடங்காமல்	(தன்	மனம்	ேபானவா )	நாட்ைட	ஆண் வந்தான்
ேலாத் ங்கற் 	மாறான	ெசயல்கைள ம்	ெசய் 	வந்தான்.	அவ ைடய

ெமய்ப் கழ்கள்	அவன்	ெவ ப் ற்ற	மனப்பான்ைமைய	நன்
உணர்த் கின்றன.	

லேசகரன்ெசய் வந்த ேராகச்ெசயல்கள்	ேசாழற் 	எட் ன.	அவன்
அ ம்பா பட் 	அைமதி	நிலவச்	ெசய்த	பாண் நா 	 லேசகரன்	ஆட்சியால்
பாழாவைத	அறிந் 	சீற்றங்ெகாண்டான்	அவைனத்	 ரத்திவிட் ப்	பாண் ய
நாட்ைடச்	ேசாழர்	அரசியற்	பார்ைவயில்	ைவத்தேல	ேநர்ைமயான 	எனத்
ணிந்தான்.	உடேன	ெப ம்	பைட டன்	பாண் ய	நாட் ன்மீ

பைடெய த்தான்.	உடேன	மட் ர்,	கழிக்ேகாட்ைட	என்ற	இடங்களிற்	க ம்ேபார்
நடந்த .	அதிகம்	அைறவேதன்?	 லேசகரன்	பைட	அழிந்த .	அவன்	கா களிற்
க் 	ஒளித்தான்.	உடேன	ேசாழப்பைட	ம ைரையக்	ைகப்பற்றிய :
அரண்மைன ள்	 ட் 	மண்டபம்	 தலியவற்ைற	இ த் 	அழித்த ;
அவ்விடங்கைளக்	க ைத	ஏர்	ெகாண் 	உ 	வர 	விைதத் ப்	பாழ்
ப த்திவிட்ட .	இங்ஙனம்	ம ைர	பாழான .	 ேலாத் ங்கன்	சீற்ற ம்
தணிந்த .	இப்ெப மகன்	ம ைரயில்	ேசாழ	பாண் யன்’	என்ற	பட்ட ம்,
வீரமா ம்	தரித் 	ெவற்றித் ரண்	நாட் னான்;	இங்ஙனம்	பாண் யைன ம்
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ேசரைன ம்	ெவன்றைமயால்	திரி வன	வீரன்	என்ற	சிறப் ப்	ெபயைர ம்	ெபற்றான்.
இப்ேபா க் ப்	பின்னர்ப்	பாண் 	மண்டலம்	ேசாழபாண் மண்டலம்’
எனப்ெபயர்ெபற்ற :ேசாழர 	ேநர்	ஆட்சியில்	அடங்கி	விட்ட .	ம ைர
‘ த்தைலெகாண்ட	ேசாழ ரம்’	எனப்பட்ட ;	ம ைர	அத்தாணி	மண்டபம்	ேசர
பாண் யர்	தம்பிரான்	எனப்	ெபயர்	ெபற்ற .	இங்ஙனம்	ெப 	ெவற்றி	ெபற்ற
ேலாத் ங்கன்	ம ைரயில்	விசய	அபிேடக ம்	வீர	அபிேடக ம்

ெசய் ெகாண்டான்	என் 	அவன்	 க்ேகாட்ைடக்	கல்ெவட் கள்	 கின்றன.
[12]	 ேலாத் ங்கன்	ெகாண்ட	இப்ெப 	ெவற்றி	கி.பி.	1201ஆம்	ஆட்சி	ஆண் க்
கல்ெவட் ல்	இவன்	‘திரி வன	வீரேதவன்	எனக்	 றப்பட் த்தலின்	என்க.	
வட	நாட் ப்	ேபார்	:	 ேலாத் ங்கன்	ஏ 	கலிங்க ம்	ெகால்லா ர ம்	உரங்ைக,
(ஓரங்கல்)	ெபா ேதான்’	என் 	இவன 	ேகாைவ	 கிற .	இவைனப்	பற்றிய

க்	ேகாட்ைடக்	கல்ெவட் கள்	இரண் ம்	இச்ெசய்திையக்	 றிக்கின்றன.
ஆயின்,	அவ்விடங்களில்	இவன ,	கல்ெவட் 	ஒன் ம்	இல்ைல.	ேம ம்,	காகதீயப்
ேபரரசனான	கணபதி	கி.பி.1799-இல்	பட்டம்	ெபற் ,	ேமைலச்	சா க்கியைர
அடக்கிப்	ெப 	நாட்ைட	ஆண் 	வந்தான்.	அக்காலத்தில்	ேசாழன்	வடநா
ெசன் 	ெவற்றி	ெகாண்டான்	என்பதற் 	வடநாட் ல்	ஒ 	கல்ெவட் ம்
சான்றில்ைல.	ஆதலின்,	இ 	 கழ்ச்சி	ெமாழி	எனக்	ேகாடேல	நன் .[13]	கம்பர்
ெப மான்	இக்	 ேலாத் ங்கன்	அைவப்	 லவர்	என்ப 	அறிஞர்	ஒப் க்
ெகாண்டேத	ஆ ம்.	அவர்	இச்	ேசாழனிடம்	மனம்	ேவ பட்டவராய்	ஓரங்கல்ைலக்
ேகாநகராகக்	ெகாண் 	ெப நாட்ைட	ஆண்ட	காகதீய	 தற்	பிரதாப த்திரன்
(கி.பி.	162-1197)	என்பவனிடம்	ெசன் 	தங்கியி ந்தார்	என்ப 	உண்ைம	ஆயின்
கம்பர்	ேசாழற் ப்	பைகவனான	காகதீய	அரசனிடம்	ெசன்றி ந்தார்	எனக்	ேகாடேல
ெபா த்தமா ம்.	இ 	ெபா த்தமாயின்,	ேசாழ க் ம்	பிரதாப த்திரற் ம்
பைகைம	அல்ல 	ேபரரசர்	என்ற	 ைறயில்	ெபாறாைம	இ ந்தி த்தல்
ேவண் மன்ேறா?	பைகைம	ஆயின்,	 க்ேகாட்ைடக்	கல்ெவட் களிற்	 றித்த
ேலாத் ங்கன்	ெசய்த	வடநாட் ப்	ேபார்கள்	உண்ைமெயனக்	ேகாடவில்

தவறில்ைல	அன்ேறா?	ேகாைவ ம்	கல்ெவட் க ம்	ேசர்ந் 	 ம்	வடநாட் ப்
ேபார்	‘நடந்திரா ’	என் 	ஒ க்கி	வி வதற்கில்ைல.	உண்ைம	ேம ம்	ஆராயற்பால
ேதயாம்.	

ேசாழப்	ெப நா 	:	 ன்றாம்	 ேலாத் ங்க ைடய	கல்ெவட் கள்	வடக்ேக
ெநல் ர்,	கடப்ைபக்	ேகாட்டங்களிற்	காண்கின்றன;	ெதற்ேக	தி ெநல்ேவலி

யக்	கிைடக்கின்றன;	ேமற்ேக	ேஹமாவதி,	அவனி,	எ ர்	 தலிய	ைம ர்ப்
ப திகளி ம்	ெகாங் 	மண்டலத்தி ம்	இ க்கின்றன.	ஆதலின்	வடக்ேக	கடப்ைப
தல்	ெதற்ேக	கன்னி	 ைன	வைர ம்,	ேமற்ேக	ைம ர்	 தல்	கீழ்க்கடல்	வைர ம்

இவன 	ஆட்சி	பரவி	இ ந்தெதன்பைத	அறியலாம்.[14]	
இவன 	ஆட்சிக் ட்பட்ட	மண்டலங்க ட்	சிறந்த 	ேசாழ	மண்டலேம	ஆ ம்.	அ
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9	வள	நா களாக ம்	79	நா களாக ம்	பிரிக்கப்பட் ந்த .	ேசாழ	மண்டலம்
‘ெபரியநா ’	எனப்	ெபயர்	ெபற்றி ந்த [15].	
ேகா	நகரங்கள்	:	விசயாலயன்	வழிவந்த	ேசாழேவந்தர்	காலங்களில்
ஆயிரத்தளி,	தஞ்ைச,	கங்ைகெகாண்ட	ேசாழ ரம்,இராசராச ரம்	என்பன
அரசர்	வசிப்பதற்ேகற்ற	ேகா	நகரங்களாக	இ ந்தன.	ஆயிரத்தளி-நந்தி ரம்,
பைழயாைற,	 ெகாண்ட	ேசாழ ரம்	என் ம்	ெபயர்கைளக்	ெகாண்ட .

ன்றாம்	 ேலாத் ங்கன்	இ திக்	காலத்தில்	அல்ல 	அவ க்
அ த் வந்த	 ன்றாம்	இராசராசன்	காலத்தின்	ெதாடக்கத்தில்	ேசாணாட்ைட
ெவன்ற	சடாவர்மன்	 ந்தர	பாண் யன்	இந்த	ஆயிரத்தளி	நகைர	அழித்
வீர	அபிேஷக ம்	விசய	அபிேஷக ம்	( ேலாத் ங்கன்	ம ைரயிற்	ெசய்தாற்
ேபால)	ெசய் 	ெகாண்டான்	என்பதிலி ந் ,	 ன்றாம்	 ேலாத் ங்கன்
ேகாநகரமாக	இ ந்த 	ஆயிரத்தளிேய	ஆ ம்	என்ப 	ெதரிகிற .

இப்பிற்காலச்	ேசாழர்	காலத்திற்	சிறந்த	 ைற கப்	பட் னமாக	இ ந்த
நாகப்பட் னமா ம்.	

அரசியல்	:	 ன்றாம்	 ேலாத் ங்கன 	நீண்ட	அரசாட்சியில்	ேநர்ைம
மிக்கி ந்த .	அரசியல்	அ வலா	ளராகப்	பலர்	இ ந்தனர்.	அவ ள்
களப்பாளராயர்,	ெதாண்ைடமான்,	 ளம்பாதிராசர்,	வி ப்பைரயர்,	நந்தியராசர்,
வயிராதிராசர்,	வாணாதிராசர்,	காடவராயர்,	ெகாங்கராயர்,	சித்தரசர்.
விழிஞத்தைரயர்	என்ேபார்	 றிப்பிடத்	தக்கவராவர்.	இவர்கள்	ந
அரசாங்கத்திற் 	வந்த	வழக் ைள	விசாரித் 	ேவண் யன	ெசய்தனர்[16];
சிற் ார்	அைவகள்	ெசய் 	வந்த	ேவைலகைளக்	கண்காணித் 	ேவண் யன
ெசய்தனர்[17].	எனேவ,	ந 	அரசாங்கம்	இச்	ேசாழன்	காலத்தில்	ெசம்ைமயாகப்
பணி	ஆற்றிவந்தைத	நன்கறியலாம்.	இவன 	38-ஆம்	ஆட்சி	ஆண் ல்
தஞ்சா ரில்	நிலம்	அளக் ம்	ேவைல	நைடெபற்ற [18].	அரச க் 	அந்தரங்கச்
ெசயலாளராக	இ ந் 	நாட் ச்	ெசய்திகைள	உட க் டன்	அறிவித் ம்,	அரசன்
ஆைணெபற் ச்	ெசயலாற்றைல	ேமற்ெகாண் ம்	இ ந்தவ ள்	இராசநாராயண
ேவந்தேவளான்,	மீனவன்	 ேவந்த	ேவளான்,	ெநறி ைடச்	ேசாழ	 ேவந்த

ேவளான்	என்பவர்	 றிப்பிடத்தக்கவர்	ஆவர்.	இங்கனம்	திறைம	ெபற்ற	அரசியல்
உயர்	அ வலாளர்	பலர்	இ ந்தைமயால்	ேபரர 	நிைல	தளரா 	நன்னிைலயில்
இ ந்த .	
சிற்றரசர்	:	

மைலயமான்கள்	:	இக்	 ேலாத் ங்கன்	காலத்தில்	 ன்	பி ந்தவாேற	சிற்றரசர்
அைனவ ம்	இ ந் வந்தனர்.	இவ ள்	ெந ங்காலமாக	வந்த	மரபினர்	ேசதிராயர்
என்ற	மைலயமான்கள்	ஆவர்.	இவர்கள்	ேசதிராச	மரபினர்	என் 	தம்ைமக்
றிக்ெகாண்டதால்,	‘ேசதிய	ராயர்’	எனப்பட்டனர்.	இவர்கள்	ந 	மாகாணங்களில்
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இ ந்த	(ேசதி	நாட் லி ந்த)	ெஹய்	ெஹயர்	மரபினர்	என் 	 றிக்ெகாள்ள
யன் 	இங்ஙணம்	‘ேசதியராயர்’	எனக்ெகாண்டனர்	ேபா ம்!	அந்தக்	காலம்,

ஒவ்ெவா 	சிற்றரச	மரபின ம்	 ராணத் ள்	 றப்பட் ள்ள	ஒ 	மரைபச்
ேசர்ந்தவராகக்	 றிக்ெகாண்ட	காலமா ம்[19].	இவர்கள்	மைலநாட்ைட
ஆண்டவராதலின்	‘மைலயர்,	மைலயைரயர்,	மைலய லரயர்,	மைலயமான்கள்’
எனப்பட்டனர்;	ேகாவ ைரத்	தைலநகராகக்	ெகாண்டைமயின்	‘ேகாவ்லராயர்’
எனப்பட்டனர்.	 தல்	இராசராசன 	தாய்	இம்மைலயர்	மரபினேள	ஆவள்[20],
இம்மரபினர்	தி க்ேகாவ ர்,	கிளி ர்,	ஆைட ர்,	ஆகியவற்ைறத்
தைலநகரங்களாகக்	ெகாண் 	ஆண் 	வந்தனர்.	இவர்கள்	ேசாழப்	ேபரரசன்
ஒ வன்	காலத்தில்	இ வராக ம்	 வராக ம்	இ த்தல்	காண	-	இத்தைல
நகரங்கைளக்	காண-இம்மரபினர்	மைலநாட்ைட	இரண் 	 ன் 	பிரி களாகக்
ெகாண் 	ஆண் 	வந்தனர்	எனக்	ேகாடல்	ெபா ந் ம்.	நம 	 ன்றாம்
ேலாத் ங்கன்	காலத்தில்	இ ந்த	இம்மரபரச ள்	‘மைலயமான்	ெபரிய

இராசராசச்	ேசதியராயன்	ஒ வன்;	‘மைலயமான்	நரசிம்மவர்மன்	கரிகால	ேசாழ
ஆைட ர்	நாடாள்வான்’	மற்ெறா வன்.	இவ ள் தல்வற் ச்ேசைன	மீகாமன்
என்ற	சிறப் ப்	ெபயர்	இ ந்த [21].	இதனால்	ேசாழர்	பைடக் ச்	சிறப் ைடத்
தைலவனாக	இவன்	இ ந்தான்	என்ப 	ெதரிகிற .	பின்னவன்,	இரண்டாம்
ராசாதிராசன்	காலத்தில்	ெப மான்	நம்பிப்	பல்லவ	ராய டன்	பாண் ய	நாட் ப்
ேபாரில்	ஈ பட் 	ஈழப்பைடைய	ெவன்றவன்	ஆவன்.	இவ்வி வரன்றி,	‘மைலயமான்
ரியன்	நீேறற்றான்	இராசராச	ேகாவல	ராயன்’	என்பவ ம்	மைல	நாட் ச்

சிற்றரசனாக	இ ந்தனன்	என்ப 	கல்ெவட் களால்	ெதரிகிற 	

சாம் வராயர்	:இவர்கள்	பைழய	பல்லவர்	மரபினர்;	வட	ஆர்க்கர் ,	ெதன்
ஆர்க்கா 	ேகாட்டங்கைளச்	ேசாழர்	அரசாங்கப்	ெபா ப்பாளராக	இ ந்
ஆண்டவர்கள்	 யினர்.	இவர்கள்	நாளைடவிற்	சிற்றரசராகிப்	ெபா ப் டன்
நா கைள	ஆளலாயினர்	இவ ள்	 ேலாத் ங்கன 	 ற்ப தி	ஆட்சியில்
இ ந்தவன்	ெசங்ேகணி	அம்ைமயப்பன்	-	பாண் 	நா 	ெகாண்டான்	-	கண்டன்
ரியன்	இராசராசச்	சம் 	வராயன்	என்பவன்	ஆவன்.	இவன்,	இக் ேலாத் ங்கன்

அல்ல 	இராசாதிராசன்	நடத்திய	பாண் ய	நாட் ப்	ேபார்கள்	ஒன்றில்
பைடத்தைலவனாகச்	ெசன் 	ெவற்றி	ெபற்றவன்	என்ப 	இவன 	சிறப் ப்
ெபயரால்	ெதரிகிறதன்ேறா?	இவன்	ெதன்	ஆர்க்கா 	ேகாட்டத் ப்	பிரம்ம
ேதசத்தில்	உள்ள	ேகாவில்	காரியங்கைள	ஒ ங் 	ெசய்தவன்	எண்ணாயிரம்
என் ம்	ஊரில்	ஒ 	மண்டபம்	கட் யவன்;	அச்சி பாக்கம்	ேகாவி க் 	இரண்
பட்டயங்கைள	வழங்கியவன்[22].	இவன்	காலத்தி ம்	இவற் ப்	பின்ன ம்
ேலாத் ங்கன்	காலத்தில்	-	‘ெசங்ேகணிமிண்டன்	அத்திமல்லன்	சாம் வராயன்’

என்பவ ம்	ெசங்ேகணி	அம்ைமயப்பன்	கண் ைடப்	ெப மான்	ஆன	விக்கிரம
ேசாழன்	என்பவ ம்,	‘வீரேசாழன்	அத்திமல்லன்’	என்பவ ம்	 ேலாத் ங்க	ேசாழச்
சாம் வராயன்	என்பவ ம்	ஆளப்	பிறந்தான்;	எதிரிலி	ேசாழச்	சாம் வராயன்
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என்பவ ம்	 றிப்பிடத்	தக்கவர்	ஆவர்[23].	இவ ள்	 ேலாத் ங்க	ேசாழன்	சீய
மங்கலம்	 ணாண்டார்	ேகாவிலில்	மாளிைக	ஒன் 	கட் னான்;	அக்ேகாவிற் 	12
ேவலி	நிலம்	ேதவதானமாக	விட்டான்[24].	அத்தி	மல்லன்	என்பவன்	தி ேவாத் ார்,
தி வல்லம்,	அச்சி பாக்கம்	ஆகிய	இடங்களில்	உள்ள	சிவன்	ேகாவில்கட் ப்	பல
நிபந்தங்கள்	ெசய் ள்ளான்[25].	

காடவராயர்	:	இவர்கள்	ெசங்ேகாணிக்	 யினைரப்	ேபாலேவ	பல்லவ	மரபினர்
ஆவர்.	இவர்கள்	தங்கைளப்	பண்ைடப்	பல்லவர்	மரபினர்	என்ேற	 றிவந்தனர்.
இவர்கள்	தி ைனப்பா நாட் க்	 ட ரி ம்	ேசந்த	மங்கலத்தி ம்
இ ந் ெகாண் 	அந்நாட்ைட	ஆண்ட	சிற்றரசர்	ஆவர்.	இவர்கள்	ேசாழப்
ேபரரசிற் ப்	ெப ந் ைண	 ரிந்தவர்கள்.	இவ ள்,	 ேலாத் ங்கன்	காலத்தவர்	-
‘ஆளப்	பிறந்தான்	வீரேசகரன்’	‘வாள்நிைல	கண்டான்	இராசராசக்	காடவராயர்’
என்ேபாராவர்.	அ த்த	ேசாழ	அரசன்	காலத்தில்	ேசாழப்	ேபரரைச	நிைல	கலங்க
ைவத்த	ேகாப்ெப ஞ்	சிங்கன்	இம்மரபரசேன	ஆவன்.	இவன்	அழகிய	பல்லவன்
மகனாவன்[26].	

வாணேகாவைரயார்	:	இவர்கள்	மகாபலிமரபினர்.	இவர்கள்	மாவலிராயர்’	என் ம்
‘பாண	அரசர்’	என் ம்	 றப்பட்டனர்.	இவர்கள்	சங்ககாலச்	ேசாழர்	காலம்	 தல்
பிற்காலச்	ேசாழர்	காலம்	 யப்	பாணராட் ரத்ைத	ஆண்ட	சிற்றசரர்	ஆவர்.
இவர்கள்	பல்லவர்	காலத்தி ம்	இ ந்தனர்.	இம்மரபினர்	ந நாடான	மகைத
மண்டலத்ைத	ஆண்டனர்.இவர்	தைலநகரம்	‘ஆைர’	எனப்ப ம்	ஆரக ர்	(ேசலம்
ேகாட்டத்தில்	உள்ள )	ஆ ம்.	 ேலாத் ங்கன்	காலத்தில்	இம்மரபினர்	இ வர்
இ ந்தனர்.	அவ ள்	ஒ வன்	‘ஏகவாசகன்	 ேலாத் ங்க	ேசாழ	வாண	ேகா
அரசன்’	என்பவன்.	இவன்	கல்ெவட் கள்	ேசலம்,	தி ச்சிராப்பள்ளி,	தஞ்ைசக்
ேகாட்டங்களில்	அைமந் ள்ளன[27].	மற்ெறா 	தைலவன்	‘ெபான்பரப்பினான்
வாணேகாவைரயன்’	என்பவன்.	இவைனப்	பற்றிய	பாடல்கள்	பல	தி வண்ணாமைல
தலிய	இடங்களில்	உள்ள	ேகாவில்	கல்ெவட் களில்	இ க்கின்றன[28].

அப்பாடல்கள்	சிறந்த	தமிழ்ப்	 லவர்	பா யனவாகக்	காண்கின்றன.	எனேவ,
இச்சிற்றரசன்,	நல்ல	தமிழ்ப்	 லவர்கைளப்	பாராட் 	ஊக்கி	வந்தான்	என்ப
ெதளிவாகிறதன்ேறா?	இவன்	தி வண்ணாமைலக்		ேகாவிைலப்	ெபான்
ேவய்ந்தைமயால்	‘ெபான்	பரப்பினான்’	எனப்	ெபயர்	ெபற்றான்.	இவன்	பாண் ய
தாட் ப்	ேபாரில்	ஈ பட் ச்	ேசாழன்	ஏவற்ப ,	பாணன்	ஒ வைனப்	பாண் ய
நாட் ற் 	அரசனாக்கினன்	என்ற	ெசய்தி	ஒ 	பழம்	பாடலால்	ெதரிகிற [29].	இச்
ெசயல்	ேசாழன்	ெசய்ததாக	அவன 	கல்ெவட் க்	 றிக்கிற .	எனேவ,
இச்ெசய்தி	ஒரள 	உண்ைம	என்ப 	ெதரிகிற .	இவைனப்	பற்றிய	கல்ெவட் கள்
இவன்	ம ைரைய	ெவன்ற	ெசய்திையேய	மி தியாகக்	 றிக்கின்றன.	

அதியமான்கள்	:	இம்மரபினர்	சங்க	காலம்	 தேல	சிறப் டன்	இ ந்தவர்.	இவர்கள்
தக ைரத்	தைலநகராகக்	ெகாண் 	ெகாங் 	நாட் ன்	ஒ 	ப திைய	ஆண்
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வந்தவர்.	‘இவர்கள்,	அதிேயந்திரர்,	தகடாதிராயர்’	என்ற	பட்டங்கைள	உைடயவர்.
ேலாத் ங்கன்	காலத்தில்	தக ைர	ஆண்ட	அதியமான்கள்	‘அதியமான்

இராசராச	ேதவன்’	ஒ வன்.	இவன்	தக ர்	நாட் ல்	ெபண்ைணயாற் 	வட
கைரயில்	உள்ள	மைலய Tர்	என்பைதத்	தி வண்ணாமைலக்	ேகாவி க் த்
ேதவதானமாக	விட்டவன்[30].	அவன்	மகன்	‘வி கா 	அழகிய	ெப மான்
ஒ வன்	 ேலாத் ங்க	ேசாழத்	தகடாதிராயன்	ஒ வன்:	சாமந்தன்	அதியமான்
ஒ வன்.	இவ ள்	வி காதழகிய	ெப மான்	என்பவன்	தன்ைன	அதியமான்
ெந மான்	அஞ்சி	என்ற	சங்ககால	அரசன்	மரபினன்	என் 	கல்ெவட் களில்
றித் ளன்.	இவன்	மைலயான்	ஆகிய	 ன்ெசான்ன	‘கரிகால	ேசாழ	ஆைட ர்

நாடாள்வான்’	என்பவ ட ம்	ெசங்ேகணிக்	 யினனான	அத்திமல்லன்
என்பவ ட ம்	ஓர்	உடன்	ப க்ைக[31]	ெசய் 	ெகாண்டான்.	அதனில்,
ேபரரச டன்	ஒத் ைழப்பேத	வற் த்தப்பட் ள்ள .	இதனால்,	இம் வ ம்
ேலாத் ங்கனிடம்	உள்ளன் 	உைடயவராக	இ ந்தனர்	என்ப 	ெதரிகிற .	இவன்

தன்	 ன்ேனா ள்	ஒ வனான	எழினி,	தி மைல	மீ 	ைவத்த	ய ன்	யகசினி
ப மங்கைளப்	 ப்பித்தான்	என் 	தி மைலக்	கல்	ெவட் 	 கிற [32].	

கங்கர்	:	இம்	மரபினர்	கங்கபா ைய	ஆண்ட	சிற்றரசர்	இவர்கள்	சங்க	கால	 தல்
கங்கபா ைய	ஆண் 	வந்தவர்;	பல்லவர்	காலத்தில்	அவர்
உதவிெபற் க்கதம்ப டன்	அ க்க 	ேபாரிட்டவர்;	பிற்காலச்	ேசாழர்	ஆட்சியில்
ேசாழர்க் 	அடங்கிய	சிற்றரசராக	வாழ்ந் வந்தனர்.	இவர்	தம்	தைலநகரம்
ேகாலார்	எனப்ப ம்	‘ வலாள ரம்’	என்ப ,	இந்நகரத்ைதத்	தைலநகராகக்
ெகாண் 	ேசாழர்க் ட்பட்ட	கங்கபா ைய	ஆண்டவ ள்	‘பங்களநாட் ப்பி திவி
கங்கன்	அழகிய	ேசாழன்’	ஒ வன்;	‘உத்தம	ேசாழ	கங்கன்’	ஒ வன்;	மற்ெறா வன்
மராபர	ணன்	சீயகங்கன்	என்பவன்[33].	இவன்	33	ஆண் கள்	அரசாண்டவன்.
இவன்	மைனவி	ெபயர்	அரிய	பிள்ைள[34]	என்ப .	இவன்	கல்ெவட் கள்	எல்லாம்
தமிழில்	உள்ளன.	இவன்	தமிழ்நாட் க்	ேகாவில்கட்ேக	நிபந்தங்கள்
வி த் ள்ளான்;	தமிழ்ப்	 லவர்கைளேய	ஆதரித்	 ள்ளான்.	பவணந்தி
னிவைரக்	ெகாண் 	நன் ல்	ெசய்வித்தவன்	இவேன.	கங்க	நாட் 	அரசனான

இவன்	கன்னடம்	அல்ல 	 வத்ைதப்	ேபாற்றி	வளர்க்காமல்	தமிைழ
வளர்த்த ம்	தமிழிேல	ெபயர்கள்	ெகாண்ட	ைம ம்	தமிழ்நாட் த்	தலங்கட்ேக
நிபந்தங்கள்	வி த்த ம்	பாராட்டற்பாலனேவ	ஆ ம்.இத்	தமிழ்ப்பற் ,	அ ங்கைல
விேநாதனான	 ன்றாம்	 ேலாத் ங்கன்	ெதாடர்பால்	உண்டாயிற் 	எனின்,
மிைகயாேமா?	

சீயகங்கைனத்	தவிர	அம்மரைபச்	ேசர்ந்த	பிற ள்	பி திவிகங்கன்	அழகிய
ேசாழன்	என்பவன்	ஒ வன்.இவன்	பங்களநா 	ஆண்டவன்.	இவன்
தி வண்ணாமைலக்	ேகாவி க் ப்	பல	நிபந்தங்கள்	வி த் ள்ளான்[35],	உத்தம
ேசாழ	கங்கன்	என்ற	ெசல்வகங்கன்	மற்ெறா வன்.	இவன்	மைனவி	வட	ஆர்க்கா
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ேகாட்டத்தில்	அகத்தியமைலயில்	தி நா க்கரசேதவர்	ப மம்
ெசய் ைவத்தாள்[36].	
ெத ங் ச்	ேசாடர்:	இவர்கள்	வட	ஆர்க்கா ,	ெதன்	ஆர்க்கா 	ஆகியவற்றின்	வட
ப திைய ம்	சித் ர்,	ெநல் ர்,	கடப்ைப	 தலிய	ேகாட்டங்கைள ம்	சி
நா களாகப்	ப த் 	ஆண்டவர்.	இவர்கள்	தங்கைளக்	‘கரிகாலன்	மரபினர்’	என்
றிக்ெகாண்டனர்;	ெபாத்தப்பிையத்	தைலநகராகக்	ெகாண் 	ஆண்டவர்

‘ெபாத்தப்பிச்	ேசாடர்’	எனப்	பட்டனர்.	ெதல் ைரத்	தைலநகராகக்	ெகாண் 	‘ேசாடா
சித்தரசர்’	என்பார்	ஆண் வந்தனர்.	இம்	மரபினர்	அைனவ ம்	காளத்தி	 தலிய
இடங்களில்	உள்ள	ேகாவில்கட் 	நிபந்தங்கள்	மிகப்பலவாக	வி த் ள்ளனர்.
இவ ள்	 ேலாத் ங்கன்	காலத்தவர்	-	ம ராந்தக	ெபாத்தப்பிச்	ேசாழன்,	நல்ல
சித்தரசன்,	ேசாடன்	தி க்காளத்தி	ேதவன்	என்பவராவர்[37].	
இ கா ம்	 றப்ெபற்றவர்	 றிப்பிடத்தக்க	ெபரிய	சிற்றரசர்	ஆவர்.	இவர்கள்
சிற்றரசராக ம்,	அைமச்சர்,	பைடத்	தைலவர்,	நா 	பார்ப்ேபார்,	நா
காப்ேபார்,	இைற	ெப ேவார்	என்ற	பலதிற	உயர்	அ வலாளராக ம்
இ ந்தவர்	ஆவர்.	இவர்	ஒவ்ெவா வரிட ம்	தனித்தனிப்	பைடஉண் .

அப்பைட	ேபரரசன்	ேவண் ம்	ேபா 	உ ைண	ெசய்ய	விடப்ப ம்.
இச்சிற்றரசர்	அன்றிப்	பல்ேவ 	சிற் ார்கைள ம்	ேப ர்கைள ம்	ஆண்டவர்
பலராவர்;	அவர்கள்	பல	அறப்பணிகள்	ெசய் ள்ள	ைமயால்	கல்ெவட் களில்
இடம்	ெபற் ள்ளனர்.		

சிற்றரசர்	ஒப்பந்தம்	:	இத்தைலவர்கள்	அ க்க 	தங்கட் ள்	 ப்	ேபரரச க்
உண்ைம ள்ளவர்களாக	இ ப்ேபாம்	என் 	ஒப்பந்தம்	ெசய் 	ெகாள் தல்	உண் .
இ வர் வராகக்	 த்	தமக் ள்	ஒப்பந்தம்	ெசய்த ம்	உண் .	 ேலாத் ங்கன்
27-ஆம்	ஆட்சி	ஆண் ல்	(கி.பி.	1025-இல்)	சிற்றரசர்	பதின்மர் ப்	ேபரரசர்க்
மாறாக	ஒர்	ஒப்பந்தம்	ெசய் 	ெகாண்டனர்.	அ 	பின்வ மா [38]:-	
‘இவ்வைனேவா ம்	எங்களில்	இைசந் 	கல்ெவட் ன்	ப யாவ 	நாங்கள்	ஒ
கால ம்	இராச	காரியத் க் த்	தப்பாேம	நின் ,	ேசதிராயர்	அ ளிச்
ெசய்தப ேய	பணி	ெசய்யக்	கடேவாமாக ம்.	இப்ப ச்	ெசய் மிடத் ,

மகைத	நாடாள்வானான	வாணேகாவைரய ம்	 ேலாத் ங்க	ேசாழர்
வானேகாவைரய ம்	இவர்கள்	பக்கம்	ஆளாதல்ஒைலயாதல்ேபாகக்	காட் தல்
உற 	பண் தல்	அ தி	ெசய்தல்	ெசய்யக்	கடேவாம்	அல்லாேதாம்	ஆக ம்.
இவர்க ம்	இவர்கள்	அ தாபத் ள்ளார்	பக்கல்	நின் ம்	ஆளாதல்-
ஒைலயாதல்	வந் ண்டாகில்	ேதவர்	 ர்	பாதத்திேல	ேபாகக்	காட்டக்	கடேவாம்
ஆக ம்.	எங்களில்	ஒ வன்	ேவ படநின் 	இராசகாரியத் க் ம்	ேசதிராயர்
காரியத் க் ம்	எங்கள்	காரியத் க் ம்	விேராதமாகச்	சில	காரியம்
ெசய்த ண்டாகில்.	ேதவ ம்	நாங்க ம்	இவைன.	அறச்
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ெசய்யக்கடேவாமாக ம்.	எங்களிேல	ஒ வைர	வாணேகாவைரயாராதல்
இராசராசக்	காடவராயனாதல்	விைன	ெசய்தார்	உண்டாகில்,	பைட ம்
திைர ம்	 த க் 	ேநராகக்	ெகாண் 	 த்தக்	கடேவாமாக ம்.	இப்ப ச்

ெசய்திேலமாகில்	வாணேகாவைரய க் க்	கைடகாக் ம்	பைறய க் ச்
ெச ப் 	எ க்கிேறாம்.”	
இவ்ெவாப்பத்தத்தில்	வாணேகாவைரய ம்	காடவ	ராய ம்	ேபரரசற்
மா பட்டவர்	என்ப 	அறியக்	கிடத்தல்	காண்க.	1.	

இங்ஙனேம	தனிப்பட்ட	சிற்றரசர்	இ வர்- வர்	 ச்	ெசய் ெகாண்ட
ஒப்பந்தங்க ம்	உண் .	அவற் ள்	ஒன் 	 ேலாத் ங்கன 	15-ஆம்	ஆண் ற்
ெசய் ெகாண்ட .	அதன்	விவரம்	காண்க[39]	:	
“மைலயன்...	ஆைட ர்	நாடாள்வா க் ம்	விக்கிரம	ேசாழச்
சாம் வராய க் ம்,	வி காதழகிய	ெப மானான	இராசராச	அதிைகமாேனன்
கல்ெவட் ன்	ப யாவ இவர்கள்	எனக் 	ஒ கால ம்	தப்பாதி க்க	நா ம்
இவர்கட் த்	தப்பாதி க்கக்	கடேவனாக ம்,	எனக் 	இன்னாதார்	இவர்கட்
இன்னாதார்கள்	ஆக ம்,	இவர்கள்	பைக	என்	பைகயாக ம்,	என்பைக
இவர்கள்	பைகயாக ம்,	யாதவராயர்	பக்க ம்	ெசய்யகங்கர்	பக்க ம்
ேலாத் ங்கச்	ேசாழச்	சாம் வராயர்	பிள்ைளகள்	பக்க ம்	ஆ ம்	ஒைல ம்

ேபாகக்	காட் தல்	உற 	பண் தல்	ெசய்யாேதனாக ம்.	இப்ப
சம்மதித்ேதன்	வி காதழகிய	ெப மாேனன்.	இப்ப க் த்	தப்பிேனன்	ஆகில்
எனக் 	இன்னாத	சரியாள்வான்ெச ப் ம்	எ த் த்	தம்பல ம்	தின்ேறன்
ஆேவன்.”	

இத்தைகய	ஒப்பந்தங்கள்	ேபரரசன்	அறிவின்றிேய	நடந்தன.	அதனால்,
நாளைடவில்	சிற்றரசர்க க் ள்	பல	கட்சிகள்	ஏற்பட் 	இ ந்தன.	இக்
கட்சிகள்	பிற்காலத்தில்	வ ப்ெபற் ப்	ேபரரைசேய	நிைல ைலயச்	ெசய்
விட்டன.	இைவ	 தல்	இராசராசன்	கால தல்	 தற்	 ேலாத் ங்கன்
காலம்வைர	இல்லாதி ந்தன.	அதனால்	சிற்றரசர்	ேபரரசிற் க்	கட் ப்பட்
ஆைணவழி	நின்றனர்;	ந 	அரசாங்க ம்	ெபா ப் டன்	ேவைல
ெசய் வந்த .	

கைல	வளர்ச்சி	:	 ன்றாம்	 ேலாத் ங்கன்	கல்ெவட் கள்	 தல்	24
ஆண் கள்வைர	இவ ைடய	ேபார்ச்	ெசயல்கைளக்	 றிக்கின்றன.

பிற்பட்டைவ	1.	ேபாைரக்	 றித்தில.	ஆதலின்	அப்பிற்பட்ட	15	ஆண் கள்
அைமதி	நிலவிய	காலம்	எனக்	ெகாள்ளலாம்.	அக்காலத்திற்றான்	இவன
ேபரைவயில்	 லவர்	பலர்	தமிழ்	வளர்த்தனர்	ேபா ம்!	இவன்	காலத்
இ ந்த	 லவர்	(1)	 ேலாத் ங்கன்	ேகாைவ	ஆசிரியர்,	(2)	வீராந்தப்
பல்லவராயர்,	(3)	சங்கர	ேசாழன்	உலா	ஆசிரியர்,	(4)	கம்பர்,	(5)
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ணவீர	பண் தர்,	(6)	அ ம்பாக்கத் 	அ ள்நிைல	விசாகன்,	97)

தி வரங்கத்	த தனார்,	(8)	பவணந்தி	 னிவர்	 தலிேயார்	ஆவர்.
இவர்கைளப்பற்றி	விரிவாக	‘இலக்கிய	வளர்ச்சி’	என் ம்	தைலப்பில்
(பிற்ப தியில்)	காண்க.	

ேலாத் ங்கன்	ேகாைவ	ஆசிரியர்	இக் ேலாத் ங்	கைன,	‘எண்ெணண்
கைலேய	ெதரி ம்	 ேலாத் ங்க	ேசாழன்’	என் ம்,	‘கைலவாரி’	என் ம்,	பல	 ற்
லேவார்க் த்	தாபரன்	என ம்	 கழ்தலால்,	இவன்	கல்வி	ேகள்விகளிற்	சிறந்தவன்
என்ப ம்	 லவைரப்	ேபாற்றின	வன்	என்ப ம்	அறியக்கிடக்கின்றன.	அவர்
இவைன,	‘தமிழ்வாணர்	ெதய்வக்	கவியாபரணன்’	என ம்	‘பாவலர்	காவியம்	 ம்
ேலாத் ங்க	ேசாழன்’	என ம்.	‘ெகாழித் த்	தமிழ்	ெகாள் ம்	கிள்ளி’	என ம்.

வியன்பார்	அைனத் ம்	ேகாேத	பிரித்ெதறி	ேகாமான்’	என ம்	பாராட்
இ த்தலால்,	இவன்	 லைம	மிக்கவன்	என்ப ம்,	 லவர்	த தி	அறிந்
பரிசளித்தவன்	என்ப ம்	விளங் கின்றன	அல்லவா?	இவன்	இங்ஙனம்	ெப ம்
லவனாக	இ த்தைமயாற்றான்	-	கல்வியிற்	சிறந்த	கம்பர்	தம்	அைவக்களத்தில்
இ க் ம்	ேபற்ைறப்	ெபற்றான்;	உலகம்	 க ம்	ேபற்ைறப்	ெபற்றான்!	இராமாயணம்
உள்ளள ம்	கம்பர்	ெபயர்	உள்ளள ம்	 ேலாத் ங்கன்	ெபயர்	நின் 	நில ம்
அன்ேறா?	வீராந்தப்பல்லவ	ராயர்	:	இவர்	 ேலாத் ங்கன்	அைவப்	 லவர்.	இவர்
ேவண் ேகாட்ப 	அரசன்	‘காலவிேநாத	நி த்தப்	ேபரைரயானான	பரராசவன்
ெபான்னன்’	என்பவற் த்	தி க்கட ர்ச்	சிவன்	ேகாயிலில்	‘நட் வ	நிைல’	என்ற
ெதாழில்	நடத் ம்ப 	ஆைணயளித்தான்[40].	இதனால்	இப் லவர்பால்	அரசன்
ெகாண் ந்த	மதிப் த்	ெதரிகிறதன்ேறா?	

இலக்கண	மண்டபம்:	இ 	வியாகரனதான	வியாக்யான	மண்டபம்	என
வடெமாழியிற்	ெபயர்	ெப ம்.	தி ெவாற்றி ரில்	ேகாவிைலச்	ேசர்ந் 	இம்மண்டபம்
இ ந்த .	அங் 	மாணவர்	பலர்	வடெமாழி	இலக்கணப்	பயிற்சி	ெப வதற்காக
மண்டபம்	ஒன் 	இ ந்த .	இதைனக்	கட் யவன்	ெநல் ைர	ஆண்ட	சித்தரசர்
அதிகாரி	ஒ வன்.	அவன்	இக்	கல்விச்சாைல	நன் 	நைடெபறக்	 ேலாத் ங்கன்
காவ ர்	என்ற	சிற் ைர	உதவினான்.அவ் ைரக்	 ேலாத் ங்கன்
இைறயிலியாக்கக்	கட்டைள	பிறப்பித்தான்[41].	
இங்ஙனம்	இக் ேலாத் ங்கன்	கல்வி	நிைலையத்	தன்	ெப நாட் ல்
பலப யாகச்	சிறப்பித் ள்ளான்;	தமிழ்	வாணைரப்	ேபாற்றி	ஆதரித் 	நாட் ல்
தமிழ்க்கல்வி	பர ம்	ப 	ெசய் ள்ளான்;	ேகாவில்களில்	தி ப்பதிகங்	கைள
ஒத ம்	வடெமாழிப்	பயிற்சிைய	மாணவர்க் 	அளிக்க ம்	ஏற்பா கள்
ெசய் ள்ளான்.	

சமய	நிைல	:	 ன்றாம்	 ேலாத் ங்கன்	சிறந்த	சிவ	பக்தன்.	இவைனக்
‘காமாரிக் 	அன்பன்;’	‘ெவள்விைட	ேயான்	தன்ேனயம்	தன்ைன	மறவாதவன்’,
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‘நாகாபரணைன	ஏத் ேவான்’	என்ெறல்லாம்	 ேலாத் ங்கன்	ேகாைவ
கழ்ந் ள்ள .	தி வா ர்	வீதி	விடங்கப்	ெப மாேன	இவைன	‘நம்	ேதாழன்’
என் 	 றியதாகத்	தம்	ேகாவில்	தானத்தார்க் 	அப்ெப மாேன	கட்டைள	இட்டாற்
ேபால	இவன 	I,	2,	24-ஆம்	ஆண் க்	கல்ெவட் க்
றிக்கிற .	[42]இக்கல்ெவட் ச்	ெசய்தியால்,	இவன்	சிவெப மானிடம்

ெகாண் ந்த	பற் 	நன் 	விளங் கின்றதன்ேறா?	
ஞான	 	:	இராசராசன்	 தலிேயார்க் 	ஞான 	இ ந்தாற்	ேபாலேவ
இவ க் ம்	ஞான 	ஒ வர்	இ ந்தார்.	இவர்	ஈ வர	சிவன்	என்பவர்.
இவர்	ஒ 	ைசவப்	ெபரியார்.	இவர்	லாட	நாட்டவர்;	சாண் ல்ய
ேகாத்திரத்தார்;	‘கண்ட	சம் ’	என்பவர்	மகனார்.	இவேர	திரி வனம்
என் ம்	பதியில்	உள்ள	சிவன்	ேகாவிைலப்	பிரதிட்ைட	ெசய்தவர்	ஆவர்.	

வாமி	ேதவர்	:	இவர்	ைசவ	மடத் த்	தைலவர்.	இவர்	தம்	தவச்	சிறப்பால்
ஈழப்பைடகைளத்	ேதால்வி மா 	ெசய்தவர்	என் 	சிற்றரசன்	கல்ெவட்ெடான்

கிற .	இவர்	பிரதிட் த்த	அச் தமங்கலம்	சிவன்	ேகாவி க் க்
ேலாத் ங்கன்	இைறயிலி	அளித் ள்ளான்.	இவன்	தி க்கட ரில்	இச்ேசாழன்

விதித்தி ந்த	சில	ஒ க்கங்கைள	மாற்றி	அைமத்தான்.[43]	அம்மாற்றத்ைத
அரச ம்	ஏற்றான்	என்பதிலி ந் 	அரசன்	இவர்	மாட் க்ெகாண் ந்த	அளப்பரிய
மதிப் த்	ெதற்ெறனத்	ெதரிகிறதன்ேறா?	
பிற	மடங்கள்	:	‘மாவிரதிகள்’	எனப்பட்ட	காளா கர 	‘ேகாமடம்’	என்ப
தி வாைனக்காவில்	இ ந்த .	‘ச ரானன	பண் த	மடம்’	என்ப
தி ெவாற்றி ரில்	இ ந்த .	‘வாரணாசி	பி ா	மடம்’	என்ப 	பந்தைணநல் ரில்
இ ந்த .	‘வாரணாசில ாத்யாய	இராவாளர 	ெகால்லா	மடம்’	என்ப
தி ப்பா ரில்	இ ந்த .	இைவ	அைனத் ம்	ைசவ	ஆசாரிய	பீடங்களாகக்
ேலாத் ங்கன்	ஆட்சியில்	திகழ்ந்தன.[44]	

அரசன்	ைசவத்	தி ப்பணிகள்	:	 ேலாத் ங்கன்	ெசய் ள்ள	ேகாவில்
தி ப்பணிகள்	பல	ஆ ம்;	அவற் ள்	 றிப்பிடத்தக்கைவ	இைவ:-(1)	இவன்	தன
26ஆம்	ஆட்சி	ஆண் ல்	உத்தரேம ர்ப்	பிடாரியார்க் ம்	ஏ 	மாதர்	இடங்கட் ம்
பத் ேவலி	நிலம்	ேதவதானமாக	வி த் ள்ளான்.[45]	(2)	அேத	ஆண் ல்
தி ஒற்றி ர்ச்	சிவெப மா க் த்	தி 	அணிகலன்க ம்	தி வா 	தண் ம்
இ ைற	அளித் ளன்;	(3)	ம ைர	ஆலவாய்ப்	ெப மா க் த்	தன்	ெபயரால்
தி வீதி ம்	தி நா ம்	அைமத்தான்;	தான்	ெதன்னாட்டாரிடம்	திைறெகாண்ட
ெபான்னால்	அக்ேகாவிைல	ேவய்ந்தான்;	இைறயிலி	நிலங்கள்	பல	அளித் ,
மகிழ்ந்தான்[46]:	(1)	திரி வனத்தில்	‘கம்பஹேர வரர்’	என்ற	‘திரி வேன வரர்’
ேகாவிைலக்	கட் 	 த்தான்.	இஃ 	இவன 	ஆட்சியின்	சிறந்த
நிைன க் றியாக	விளங் கின்ற .	இக்ேகாவிலின்	தி மதில்கள்	 வ ம்
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அழகிய	சிற்ப	ேவைலகளா ம்	ஒவியங்களா ம்	நிரப்பப்பட் ள்ளன.	இங் ள்ள
இராமாயண	வரலா 	உணர்த் ம்	சிற்பங்கள்	பார்க்கத்	தக்கைவ.	(4)
ேலாத் ங்கன்	தில்ைல	நடராசப்	ெப மான 	தி க	மண்டபத்ைத ம்	அம்மன்

ேகா ரத்ைத ம்	ேகாவில்	தி ச் ற்ைற ம்	கட் வித்தான்;[47]	‘ த்தைல
ெகாண்ட	ெப மாள்	தி வீதி’	என் 	ேமற் த்ெத 	ஒன்ைற	எ ப்பித்தான்.	(5)
தி வா ரில்	உள்ள	சபாமண்டப ம்	ெபரிய	ேகா ர ம்	இவன்	 யற்சியால்
இயன்றைவ.	இவன்	கச்சி	ஏகம்பர்	ேகாவிைல ம்	 ப்பித்தான்.[48]	

ைவணவத்	தி ப்பணிகள்	:	 ேலாத் ங்கன்	தன்	 ன்ேனாைரப்ேபாலேவ	சமய
ேநாக்கில்	விரிந்த	மனப்பான்ைம	உைடயவன்.	இவன்,	ேவ ரில்	உள்ள	தி மால்
ேகாவி க் 	 ன் 	சிற் ார்கைள	ஒன்றாக்கிக்	‘ ேலாத் ங்க	ேசாழநல் ர்’
எனத்தன்	ெபயரிட் த்	ேதவதானமாக	அளித்தான்;	அக்ேகாவிற் க்
‘ ேலாத் ங்க	ேசாழ	விண்ணகரம்’	எனப்ெபயரிட்டான்.[49]இவன்	இைச
ெபற் த்	தி க்ேகாவ ர்	மைலயமான்கள்	ெசய்த	ெப மாள்	தி ப்பணிகள்
பலவா ம்.	இங்ஙனேம	பிற ம்	ெசய் ள்ளனர்.	

சமணத்	தி ப்பணி	:	இவன 	ஆட்சியில்	மண் யங்	கிழான்	 ேலாத் ங்கேசாழக்
கா ெவட் 	என்பவன்	ஒர்	உயர்அ வலாளன்	ஆவன்.	இவன்	சமணப்
பற் ைடயவன்	ஆவன்.	இவன்	ேவண் ேகாளின்ப 	 ேலாத் ங்கன்,	ைசனக்
ேகாவில்	ஒன் க் 	20	ேவலி	நிலம்	பள்ளிச்	சந்தமாக	விட்டான்,	சமண	 வான
‘சந்திரகிரி	ேதவர்’	என்பார்க் க்	ெகாட்ைட ர்	ஆசிரியப்பட்டம்	ெகா த்	த ளி,
அம்ைபயிேல	20	ேவலி	நிலம்	தானமாக	அளித்தான்.[50]	இப்ெப ந்தைகயாளன்
இவற் டன்	நிற்கவில்ைல;	தி ந ங்ெகாண்ைடச்	சமணப்	ெப ம்	பள்ளிக்
ேவண் ய	நிபந்தங்க க் ம்	அமணப்	பிடாரர்க் ம்	பத் ேவலி	நில	வ வாைய
இைறயிலி	ெசய் ள்ளான்;	‘இந்நிலத் க் 	அமணப்பிடாரர்	ெசான்னவா
ெசய்வ ;	இவர்	வசேம	இ க்க’	எனத்	தி வாைண ம்	பிறப்பித்தான்;	அப்ெப ம்
பள்ளியிற்	ேகாவில்	ெகாண் ந்த	அப்பாண்டார்	ைவகாசித்	தி நா டேன	தன்
ெபயராேல ம்	(‘இராசாக்கள்	நாயன்	தி நாள்’	என்ப )	ஒ 	தி நாள்	நடத்த
ஏற்பா 	ெசய் ,	அவ்விழாவிற்காகத்	தனிேய	நிலம்	அளித் ள்ளான்.[51]	

ங்கக் றின்,	இவன 	ஆட்சியில்	எல்லாச்சமய	நிைலயங்க ம்	சிறப் ப்ெபற்றன
எனலாம்;	ேகாவில்கள்	ெசம்ைமயாக	ேமற்பார்ைவ	இடப்பட்டன;
விழாக்கள்	நன் ைறயில்	நைடெபற்றன;	ேகாவில்	கண்காணிப் 	ேவைல
ெசவ்வேன	நடந்தன;	 ற்றவாளிகள்	அவ்வப்ேபா 	தண் க்கப்ெபற்றனர்.[52]	
அரசன்	சிறப் ப்	ெபயர்கள்	:	இவன்	பரேகசரி	 ேலாத் ங்க	ேசாழ	ேதவன்
எனப்பட்டான்.	‘திரி வன	சக்கரவர்த்தி	என்ற	ெபய ம்	இ ந்த .	இவற் டன்
இவன்	வீ	ரராேசந்திரன்,	 மார	 ேலாத் ங்கன்,	 வழங் 	ேசாழன்,	திரி வன
வீரேதவன்,	 த்தைல	ெகாணட	ெப மான்,	உல ைடய	நாயனார்,	உல ைடய
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ெப மான்,	உல ய்ய	வந்த	நாயனார்,	இராசாக்கள்	தம்பிரான்,	இராசாக்கள்
நாயன்,தனிநாயகன்,	தியாக	விேநாதன்	 தலியன	ெபற்றி ந்தான்.	இைவ
அைனத் ம்	இவ ைடய	எண்ணிறந்த	கல்ெவட் களில்	பயின் ள்ளன.
இவற் டன்	இவ க் க்	ேகாேனரின்ைம	ெகாண்டான்’	என்றெதா 	சிறப் ப்
ெபய ம்	இ ந்த .	‘ேகாேனரின்ைம	ெகாண்டான்	வீரராேசந்திரன்	திரி வன
வீரேதவன்’	என்ப 	இவன 	கல்ெவட் .[53]	
தியாக	விேநாதன்	:	இப்	ெபயர்க ள்	இவன்	ெபரி ம்	வி ம்பிய 	தியாக
விேநாதன்	என்ப .	இதைன	இவன்	காலத் மக்கள்	வழங்கினர்.
‘தியாகவிேநாதபட்டன்’,	‘தியாக	விேநாத	 ேவந்த	ேவளான்’,	‘தியாக
விேநாதன்’	என்ற	ெபயர்கைளக்	கல்ெவட் களிற்	காணலாம்.	ஊர்கட் ம்
இப்ெபயர்	இடப்பட் ந்த .தியாக	விேநாதன்	தி மடம்’	என	மடத் க் ம்
இப்ெபயர்	இடப்பட் ந்த .	‘தியாக	ேமகம்’	என் 	இராசராசன்
வழங்கப்பட்டான்;	‘தியாக	ச த்திரம்’	என் 	விக்கிரம	ேசாழன்
றிக்கப்பட்டான்.	ஆனால்	இச்	ேசாழேனா	தியாக	விேநாதன்	எனக்	 றப்

ெபற்றான்.	இவ்வரிய	 ற்ேசாழர்க் 	இல்லாத	இவ க்ேக	சிறப்பாக	அைமந்த
ெபயைரத்	தாேன	கம்பர்	ெப மான்,	“ெசன்னிநாட்	ெடரியல்	வீரன்	தியாகமா
விேநாதன்”	என் 	தம 	இராமாயணத் ள்	 றி	மகிழ்ந்தனர்!	அப்ெப ம்
லவர்	இவைன	‘அமலன்’	என் ம்	 றித் ள்ளார்.	‘அகளங்கன்’	என்றாற்
ேபால	‘அமலன்’	என்ப ம்	‘ ற்றமற்றவன்	என் ம்	ெபா ைளேய	த ம்.	

அரச	 ம்பம்	:	இவன 	பட்டத்தரசியின்	இயற்ெபயர்	ெதரியவில்ைல.	இவள்
‘ வன ைடயாள்’	எனப்பட்டாள்.	இவள்,	ேசாழ	 மன்னர்	மர ப்ப
நாேளாலக்கத்தில்	அரச டன்	அரியைனமீ 	அம ம்	ேப 	ெபற்றவள்.	மற்ெறா
மைனவி	‘இைளய	நம்பிராட் யார்’	என்பவள்.	இஃ 	இவள்	ெபயரன் .	அரசன்	தன்
கல்ெவட் ல்	‘நம்	பிராட் யாரில்	இைளய	நம்பிராட் யார்’	என்பதால்,	இவ க்
மைனவியர்	இ வேர	இ ந்தனர்	என்ப 	ெதரிகிற .	பிள்ைளகள்	இ ந்தனர்
என்ப 	ெதரியவில்ைல.	அரச	 ம்பத்தில்	இ ந்த	 தியவள்	அம்மங்கா	ேதவி
என்பவள்.	இவள்	‘ ங்கம்	தவிர்த்த	 ரீ	 ேலாத் ங்கேசாழ	ேதவரின்	தி மகளார்
ெபரிய	நாச்சியாரான	அம்மங்ைக	ஆழ்வார்[54]’	என் 	கல்ெவட் களில்
றிக்கப்பட்டவள்.	இவள்	ெபயர்	 ேலாத் ங்கன 	5-ஆம்	ஆட்சியாண் ல்	காணப்

ப கிற .	அப்ெபா 	இவ க் 	ஏறத்தாழ	80	வய 	இ க்கலாம்	என் 	ேகாடல்
ெபா த்தமா ம்.	இவள்	தன்	வாணாளில்	 தற்	 ேலாத் ங்கன்,	இரண்டாம்
ேலாத் ங்கன்,	விக்கிரம	ேசாழன்,	இரண்டாம்	இராசராசன்,	இரண்டாம்

இராசாதிராசன்,	 ன்றாம்	 ேலாத் ங்கன்	ஆக	அ வர்	அரசாண்ட
ெப ங்காட்சிைய	விழியாரக்	கா ம்	ேப 	ெபற்ற	ெப மகள்	ஆவள்.		
நல்லியல் கள்	:	பரேகசரி	 ன்றாம்	 ேலாத் ங்கன்	ெசய்த
ேபார்களிலி ந் ம்	ெபற்ற	ெவற்றிகளிலி ந் ம்	“இவன்	சிறந்த	மானவீரன்”
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என்ப 	ெதரிகிற .	தன்ைன	அைடக்கலம்	 ந்த	பாண் யன்,	ேசரன்,

ேவணாட்ட	ரசன்,	க ர்	அரசன்	இவர்கைளத்	தக்க	சிறப் டன்	நடத்தி
அவர்கட் 	அவர்தம்	நா கைள	ஆளக்ெகா த்த	இவன்,	‘அைடந்தார்க்
எளியன்’	என்பைத	உணர்த் கிற .	தன்னிடம்	பைகத்த	அரசைர	ெவன்
அவர்	நகரங்கைள	அழித்தனன்	என்பதிலி ந் 	இவன்,	‘பைகவர்க் க்
காலன்’	என்ப 	விளங் கிற .	கம்பர்ேபான்ற	ெப ம்	 லவர்	நட்ைபப்ெபற்ற
இவன்	சிறந்த	தமிழ்ப்	 லவனாக ம்	 லவைரப்	ேபாற் ம்	 ரவலனாக ம்
இ ந்தான்	என்ப ெதரிகிற .	இவ ைடய	ைசவ	சமயத்	தி ப்பணிகைள
ேநாக்க,	இவ்வள்ளல்	சிறந்த	சிவ	பக்தன்’	என்பைத	அறியலாம்.	ஆனால்
அேத	சமயம்	இவன்	ெசய் ள்ள	பிற	சமயத்	தி ப்பணிகைளக்கான,

இவன 	பரந்த	சமய	ேநாக்கம்	நன் 	விளங் கிற .	இவன்	ம ைர
ெசன் 	ெவற்றி	ெகாண்டேபா 	‘அ மைற	 ணர்ந்த	அந்தணைர
அகரம்	ஏற்றி	ஆதரித்தான்”	என	வ தைல ம்,	தி ெவாற்றி ர்
வியாகரனசாைலக் 	இைறயிலி	அளித்தனன்	என	வ வதைன ம்	ேநாக்க,
இவன்	வடெமாழிமீ ம்	வடெமாழியாளர்மீ ம்	ெகாண் ந்த	பற் ம்	மதிப் ம்
நன் 	விளங் கின்றன.	இவன்	ெகாைடத்திறத்தில்	எப்ப ப்பட்டவன்?	

“தண்டமிழ்க் ப்	ெபான்ேன	ெபாழி ம்	 ேலாத் ங்கன்”	

“ கில்	ஏ ெமன்னப்	ெபான்ேபாத	நல் ம்	 ேலாத் ங்க	ேசாழன்”	

என் 	பலப யாக	இவைனக்	ேகாைவ	ஆசிரியர்	 கழ்தலால்,	இவன
வள்ளற்றன்ைம	ெதற்ெறனத்	ெதரிகிறதன்ேறா?	கம்ப ம்	இவன 	ஈைகத்
தன்ைமைய	உவைம	 கத்தால்	பாராட் 	இ த்தல்	காண்க	
“ வி கழ்	ெசன்னிேபார்	அமலன்	ேதாள் கழ்	
கவிகள்தம்	மைனெயனக்	கனக	ராசி ம்	
சவி ைடத்	 ெமன்	சாந் 	மாைல ம்	
அவிரிைழக்	 ப்ைப ம்	அளவிலாத .!”	

	

1.	 ↑	M.E.R.	458	of	1915.	
2.	 ↑	S.I.I,	Vol.3,	No.86.	
3.	 ↑	94	of	1918;	S.I.I.	Vol.3,	p.212	
4.	 ↑	‘ேவளம்’	என்ப 	அரண்மைனயில்	அரசரிட ம்	அரசியரிட ம்	இ ந்த

பணியாளர்	பைட.	அரசியர்க் ப்	பணிப்ெபண்கள்	பைட’	உண் .	
5.	 ↑	254	of	1925,	42	of	1906.	
6.	 ↑	S.I.I.	Vol,	3,	No.88	
7.	 ↑	V.R.R.	Dikshitar's	‘Kulothunga	Chola	III,	p.45	
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9.	 ↑	M.E.R.	75	of	1925;	126,	127,	of	1900.	
10.	 ↑	S.I.I.	Vol.3,	No.23.	3.	483	of	1906.	
11.	 ↑	483	of	1906.	
12.	 ↑	163,	166	of	Pudukkota	Inscriptions.

இங்ஙனேம	பிற்காலத்தில்	வீரபாண் யன்	என்பவன்	ேசாணாட்ைடக்
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ெசய்தைவ	அைனத் ம்	ேசாணாட் ல	்ெசய்தான்.	

13.	 ↑	K.A.N.	Sastry’s	‘Cholas’	Vol.2,	p.141-42	
14.	 ↑	K.A.N.	Sastry’s	‘Cholas	II,	p.	155.	
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30.	 ↑	626	of	1902.	
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35.	 ↑	546,	558	of	1902	
36.	 ↑	559	of	1906	
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42.	 ↑	M.E.R.	554	of	1904.	
43.	 ↑	M.E.R.	40	of	1906;	393,	395	of	1920	
44.	 ↑	M.E.	R.	357	of	1911,	72	of	1931,	III.	of	1930.	
45.	 ↑	S.I.	IV.	849.	
46.	 ↑	163,	166	of	Pudukkottai	Ins	
47.	 ↑	A.R.E.	1908,	II.	64,	65.	
48.	 ↑	163,	166	of	Pudukkottai	Ins.	
49.	 ↑	M.E.R.	114	of	1919.	
50.	 ↑	S.I.I.	Vol.	4,	No.366	
51.	 ↑	S.I.I.	Vol.	7,	1011-1014	
52.	 ↑	80	of	1925	of	1929.	
53.	 ↑	இத டன	்வீரராேசந்திரன	்கல்ெவட் த்	ெதாடக்கத்ைதக்

ழப்பலாகா .அ 	‘வீரேசாழ	கரிகால	ேசாழ	வீரராேசந்திர	இராசேகசரி
பன்மரான	ேகாேனரின்ைம	ெகாண்டான்’	என	வ ம்.
Vide	M.E.R.	51	of	1931.	

54.	 ↑	S.I.I.	Vol	4,	No.226.	
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கல்ெவட் கள்	:	 ன்றாம்	இராசராசன்	 ன்றாம்	 ேலாத் ங்க க் 	என்ன
உறவினன்	என்ப 	ெதரியவில்ைல.	இளவரசன்	அல்ல 	பின்வந்த	 யரசன்
தனக் 	 ற்பட்ட	அரசைனக் றிவந்த	 ைறப்ப ேய	‘ெபரியேதவர்’	என்
இவ ம்	 ேலாத் ங்கைனக்	 றித் ள்ளான்.	இைதக்	ெகாண் 	 ைற
ைவப்ைப	உணரக்	 டவில்ைல.	இவன்	பட்டம்	ெபற்ற	பின் ம்
ேலாத் ங்கன்	உயி டன்	இ ந்தான்.	அதனால்	அவன்	ெபயரி ம்

கல்ெவட் கள்	ெவளியாயின.	இந்த	 ன்றாம்	இராசராசன்	கல்ெவட் கள்
‘சீர்மன் 	இ நான் 	திைச’	என் ம்	ெதாடக்கத்ைத ம்,	‘சீர்மன்
மலர்மகள்’	என் ம்	 தைல ம்	உைடயன.	இவற் ள்	வரலாற் க்	 றிப் கள்
காண்டல்	அ ைம,	அரசன்	உயர்	 ணங்கள்	 தலியன	இயற்ைகக்
மாறாகப்	 லைம	 ைறயிற்	 றப்பட் ள்ளன.	எனி ம்	இவ ைடய	பிற
கல்ெவட் க ம்	சிற்றரசர்	கல்ெவட் க ம்	ெஹாய்சள்ர்	-	பாண் ய
கல்ெவட் க ம்	சில	 ல்	 றிப் க்க ம்	ெகாண் 	இவன்	வரலாற்ைற
ஒ வா 	உணர்தல்	 ம்.	

நாட் 	நிைலைம	:	இவன்	கி.பி.	1216-இல்	அரசன்	ஆனான்.	அன்
தேல	இவன்	அரசியலில்	 ன்பம்	ெதாடர்ந்த .	ெதற்ேக	பாண் யர்

ெப வலி	பைடத்தவராய்த்	தம்மாட்சி	நி வ ம்	ேசாழர்மீ 	பழிக் ப்பழி
வாங்க ம்	சமயம்	பார்த் க்ெகாண் 	இ ந்தனர்.	ேமற்ேக	ெஹாய்சளர்
ேபரரைசத்	தாபித் க்	ெகாண் 	இ ந்தனர்;	இக்காலத்தில்
ெஹாய்சள	இரண்டாம்	வல்லாளன்	ஆண் 	வந்தான்.	வடக்ேக	ெத ங் ச்
ேசாடர்	ேசாழப்	ேபரரசின்	வடப திையத்	தமதாக்கிக்	ெகாண் ம்	சமயம்வரின்
ேயச்ைச	ெபற ம்	காத்தி ந்தனர்.	அவர்க் 	வடக்ேக	காகதீய	மரபினர்

வ ப்ெபற்றி ந்தனர்.	ேமைலச்	சா க்கியர்	இ ந்த	இடத்தில்	‘ேச ணர்’
என்ற	 திய	மரபினர்	வன்ைம	ெபற்றவராக	இ ந்தனர்.	ேசாழ	நாட் ற் ள்
ந நாட்ைட	ஆண் வந்த	 ட ர்க்	காடவராயர்	மைற கமாகத்	தம்
பைடவலிையப்	ெப க்கிக்	ெகாண் 	ேசானாட்ைடேய	வி ங்கித்	தம 	பைழய
பல்லவப்	ேபரரைச	நிைலநாட்டக்	காலம்	பார்த் 	வந்தனர்.	அவ ட்	 ட ர்,
ேசந்தமங்கலங்கைள	ஆண் வந்த	ேகாப்	ெப ஞ்	சிங்கன்	தைலைம
ெபற்றவன்	ஆவன்.	

பாண் யன்	 தற்	பைடெய ப் 	:	பாண் ய	நாட்ைடக்	 ேலாத் ங்கன்
உதவியால்	ஆண் வந்த	சைடயவர்மன்	 லேசகர	பாண் யன்	கி.பி.	1215-



இல்	இறந்தான்.	உடேன	அவன்	தம்பியான	மாறவர்மன்	 ந்தர
பாண் யன்	அரசன்	ஆனான்.	இவன்	கி.பி.	1216	 தல்	கி.பி.1238

ய	அரசாண்டான்.	இவன்	பட்டம்	ெபற்ற டன்	ேசாழைரப்	பழிக் ப்	பழி
வாங்கத்	 ணிந்தான்,	ேசாழன்	ெசய்த	அைனத்ைத ம்	அவன 	ெப
நாட் ற்	ெசய் 	பழி	தீர்த் க்	ெகாள்ள	விைழந்தான்;	தன்	நாட் ல்
ெகா ைம	பல	ெசய்த	 ேலாத் ங்கன்	உயிேரா 	இ க் ம்	ெபா ேத	பழி
தீர்க்க	வி ம்பினான்.	அதனால்	அவ்வீர	அரசன்	பாண் ய	நாட் ற்ேக
சிறப்பாக	அைமந்த	ஏழகப்	பைடகைள ம்	மறப்பைடகைள ம்	ெகாண்
ேசாழப்	ெப நாட் ன்	மீ 	பைடெய த்தான்.	அப்ெபா 	 ன்றாம்
ேலாத் ங்கன்	 ைமப்	ப வத்தினால்	அரசியலிலி ந் 	விலகி	 ன்றாம்

இராசராசன்	அரசனாக	இ ந்த	ெதாடக்க	காலம்	ஆ ம்.
ன்றாம்	இராசராசன்	ஆண்ைம	இல்லாதவன்;	அரசர்க் ரிய	உயர்	பண் கள்

அறேவ	அற்றவன்;	அரசியல்	 ழ்ச்சி	அறியாதவன்.	‘அரசன்	எவ்வழி,
அவ்வழிக்	 கள்’	ஆதலின்,	 ன்றாம்	 ேலாத் ங்கன்	காலத்தில்	இ ந்த
அேத	பைட	வீரர்	இ ந் ம்	இல்லாதவர்	ேபால்	ம ந் 	இ ந் வந்தனர்.
அதனால்,	ேசாணா 	எளிதிற்	பைடெய ப் க் 	இலக்காய .	

பைடெய த்த	 ந்தர	பாண் யன்	ேசாழ	நாட்ைட	எளிதில்	ெவன்றான்;

உைற ம்	தஞ்ைச ம்	ெந ப் க் 	இைர	ஆயின.	பல	மாடமாளிைகக ம்
ட	ேகா ரங்க ம்	ஆடரங் க ம்	மண்டபங்க ம்	அழிக்கப்பட்டன.	ேசாழ

அரசன்	எங்ேகா	ஒ 	ஒளித்தான்.	ேசாணாட் ப்	ெபண்க ம்	பிள்ைளக ம்
தவித்தனர்.	பாண் யன்	இ த்த	இடங்களில்	க ைத	ஏர்	 ட் 	உ
ெவண்க 	விைதத்தான்:	ைபம்ெபான்	 	பறித் ப்	பாணர்க் க்
ெகா த்தான்,	ஆடகப் ரிைச	ஆயிரத்தளிைய	அைடந் 	ேசாழவளவன்
அபிேடக	மண்டபத் 	வீராபிேடகம்	ெசய் 	ெகாண்டான்,	பின்னர்த்	தில்ைல
நகைர	அைடந் 	ெபான்னம்பலப்	ெப மாைனக்	கண்	களிப்பக்	கண்
மகிழ்ந்தான்;	பின்னர்ப்	ெபான்	அமராவதி	ெசன் 	தங்கி	இ ந்தான்.	

அப்ெபா ,	ஒ 	ஒளிந்த	இராசராசன்	தன்	மைனவி	மக்கேளா 	அங் ச்
ெசன் 	தன்	நாட்ைட	அளிக் மா 	 ைறயிரந் 	நின்றான்.	பாண் யன்
அ ள்	 ர்ந் 	அங்ஙனம்	ேசாணாட்ைட	அளித் 	மகிழ்ந்தனன்.	இக்காரணம்
பற்றிேய	இவன்	‘ேசாணா 	வழங்கி	அ ளிய	 ந்தர	பாண் யன்’	எனக்
கல்ெவட் களில்	 றிக்கப்	ெபற் ளன்.	

இப்பாண் யன்	பைடெய ப்ைபப்	பற்றி	இராச	ராசன்	கல்ெவட் களில்
றிப்பில்ைல.	ஆனால்	பாண் யன்	ெமய்ப் கழ்	இதைனச்	சிறந்த	தமிழ்

நைடயில்	 றித் ள்ள .	அ 	ப த் 	இன் றத்தக்க	ப தியா ம்	:	
“பனிமலர்த்	தாமைர	திைச கன்	பைடத்த	



ம ெநறி	தைழப்ப	மணி 	 ப்	
ெபான்னி ழ்	நாட் ற்	 லியாைண	ேபாயகலக்	
கன்னி ழ்	நாட் ற்	கயலாைண	ைகவளர	
ெவஞ்சின	இ ளி ம்	ேவழ ம்	பரப்பித்	
தஞ்ைச ம்	உறந்ைத ம்	ெசந்தழல்	ெகா த்திக்	
காவி ம்	நீல ம்	நின் 	கவினிழப்ப	
வாவி ம்	ஆ ம்	அணிநீர்	நலனழித் 	

மட ம்	மாமதி ம்	ேகா ர ம்	ஆடரங் ம்	
மாட ம்	மாளிைக ம்	மண்டப ம்	பலஇ த் த்	
ெதா வந்	தைடயா	நி பர்தம்	ேதாைகயர்	
அ த	கண்ணிர்	ஆ 	பரப்பிக்	
க ைத	ெகாண் 	கவ 	வித்திச்	ெசம்பியைனச்	சினமிரியப்
ெபா கரம்
கேவாட் ப்	
ைபம்ெபான்	 பறித் ப்	பாண க் க்	ெகா த்த ளிப்	
பாட ம்	சிறப்பிற்	பரிதி	வான்ேதாய்	
ஆடகப்	 ரிைச	ஆயிரத்	தளியிற்	
ேசாழவளவன்	அபிேஷக	மண்டபத் 	

வீராபி	ேஷகம்	ெசய் 	 கழ்விரித்
	நா ம்	பரராசர்	நாமத்	தைலபி ங்கி	
மீ ம்	த கண்	மதயாைன	ேமற்ெகாண் 	

நீராழி	ைவயம்	 ம்	ெபா ெவாழித் க்	
ராழி	 ம்ெசய்ய	ேதா ேம	ெகாண் ேபாய்	

ஐயப்	படாத	அ மைறேதர்	அந்தணர்வாழ்	
ெதய்வப்	 லி ர்த்	தி எல்ைல	 ட் க் ,	

ெபான்னம்	பலம்ெபாலிய	ஆ வார்	 ைவ டன்	

மன் ம்	தி ேமனி	கண் 	மனங்களித் க்	
ேகால	மலர்ேமல்	அய ம்	 ளிர் ழாய்	
மா ம்	அறியா	மலர்ச்ேச	வ வணங்கி	
வாங் சிைற	அன்னம்	 யிெலாழிய	வண்ெட ப் ம்	
ங்கமல	வாவி ழ்	ெபான்னம	ராவதியில்	

ஒத் லகம்	தாங் ம்	உயர்ேம 	ைவக்ெகாணர்ந் 	

ைவத்தைனய	ேசாதி	மணிமண்டபத்	தி ந் 	

ேசாைல	மலிபழனச்	ேசாணா ம்	தானிழந்த	
மாைல	 ம்	தரவ க	என்றைழப்ப	
மான	நிைல ைலய	வாழ்நகரிக்	கப் றத் ப்	
ேபான	வளவன்	உரிைமேயா	 ம் ந் 	



ெபற்ற	 தல்வைனநின்	ேபர்என் 	 ன்காட் 	

ெவற்றி	அரியைணக்கீழ்	வி ந் 	ெதா திரப்பத்	
தன்ேனா 	 ன்இகழ்ந்த	தன்ைமெயலாம்	ைகயகலத்	
தாேனா	தகம்பண்ணித்	தண்டார்	 டேன	

விட்ட	 கலிடம்தன்	மாளிைகக்	 த்திரிய	
விட்ட	ப க்ெகன் ம்	இ பி பா	டாகஎனப்	
ெபாங் திைர	ஞாலத் ப்	 பாலர்	ேதாள்விளங் ம்	
ெசங்கயல்ெகாண்	 ன் ம்	தி க ம்	பண் ழந்த	
ேசாழபதி	என் ம்	நாம ம்	ெதான்னக ம்	
மீள	வழங்கி	விைடெகா த் 	விட்ட ணி”	
ெஹாய்சளர்	உதவி	:	இக்	கல்ெவட் ச்	ெசய்தியால்,	பாண் யன்
பழிக் ப்பழி	வாங்கினான்	என்ப ம்,	இராசராசன்	நாட்ைட	மீளப்	ெபற்
ஆண்டான்	என்ப ம்	நன் 	ெதரிகின்றன.	ஆயின்,	ெஹாய்சள	மன்னர்
கல்ெவட் கள்	ேவ 	ெசய்தி	ஒன்ைறக்	 கின்றன.	ெஹாய்சள
அரசனான	இரண்டாம்	வல்லாளன்	தன்ைனச்	‘ேசாழ	ராச்சியப்
பிரதிஷ்டாசாரியன்’	என் ம்,	‘பாண் ய	யாைனக் ச்	சிங்கம்’	என் ம்
றிக்ெகாள்கிறான்.	அத டன்	அவன்	மகனான	நரசிம்மன்	‘ேசாழ லக்

காப்பாளன்’	என் 	 றப்ெப கிறான்.	இக் ற் கள்	கி.பி.	1218-க்
ற்பட்ட	கல்ெவட் களில்	காண்கின்றன.	ேவெறா 	கல்ெவட் ,	“பைகவர்

இைடயில்	மைறந் 	கிடந்த	ேசாழைனக்	காத் 	நரசிம்மன்	ேசாழ	ஸ்தாபனன்
என் ம்	ெபயைர ம்,	‘பாண் ய	கண்டனன்’	என் ம்	ெபயைர ம்
ெபற்றான்”	என் 	 கிற .	கன்னட	 லாகிய	சம் 	‘வல்லாளனால்
இராசராசன்	காக்கப்பட்டான்’	என்ேற	 கிற .	

	:	இக்	 ற் கைள ம்	பாண் யன்	ெமய்ப் கைழ ம்	ேநாக்க,
ந்தரபாண் யன்	பைடெய ப்	பால்	ேசாழநா 	சீரழிந்த ,	இராசராசன்	ஒ

ஒளிந்தான்,	 ந்தரபாண் யன்	பழிக் ப்பழி	வாங்கினான்	என்பைத	உணர்ந்த
ெஹாய்சள	அரசனான	வல்லாளன்	தன்	மகனான	நரசிம்மைனச்
ேசானாட் ற் 	அ ப்பியி த்தல்	ேவண் ம்;	அவன்	தன்	பைடேயா 	வந்
பாண் யைனப்	ெபா 	ெவன்றி த்தல்	ேவண் ம்;	அல்ல 	அவன்
வந்த டன்	பாண் யேன	சமாதானம்	ெசய் ெகாண் 	ேசாணாட்ைட
இராசராசற் 	அளித்தி த்தல்	ேவண் ம்	என் ம்	 க் த்தான்	வ தல்

ம்.	

உள்நாட் க்	 ழப்பம்	:	பாண் யன்	 தல்	பைடெய ப் க் ப்	பின்னர்ச்	ேசாழப்
ெப நாட் ல்	அங்கங் க்	 ழப்பங்கள்	இ ந்தன	என்ப 	சில	கல்ெவட் களால்
ெதரிய	வ கிற .	ஒ 	ேகாவில்	பண்டாரம்,	தி ேமனிகள்	 தலியன
பா காப் ள்ள	இடங்கட் 	மாற்றப்பட்டன.	இரண் 	சிற் ார்கள்	சம்பந்தமான



பத்திரங்கள்	அழிக்கப்பட்டன.[1]	இங்கனம்	ெபா ைடைமக் ம்
ெபா மக்க க் ேம	 ன்பம்	விைளத்த	ெசயல்	யாதாக	இ த்தல்	 ம்?
சிற்றரச ள்	ஒ வர்க்ெகா வர்	 சல்	இட் க்ெகாண் 	இ ந்தனர்.	உரத்திைய
ஆண்ட	காடவராயற் ம்	வீர	நரசிங்க	யாதவ	ராயற் ம்	கி.பி.	1228-இல்	ேபார்
நடந்த .[2]	காடவராயர்	ெஹாய்சள	நரசிம்ம ட ம்	சண்ைடயிட்டனர்.	
பின்னவன்	 ன்னவரிடமி ந் 	காஞ்சிையக்	ைகப்பற்றி	னான்.	இந்	நிகழ்ச்சி
பாண் யன்	 தற்	பைடெய ப்பின்	ெபா ேதா	அல்ல 	அதன்	பின்னேரா
நடந்தி த்தல்	ேவண் ம்.	என்ைன?	நரசிம்மன்	கி.பி1230-இல்	காஞ்சிைய	ஆண்
ெகாண் ந்தான்.	அவன்	பைடகள்	காஞ்சியில்	ைவக்கப்பட் ந்தன	ஆதலின்
என்க.[3]	இந்நிகழ்ச்சிகளால்	ேசாழ	அரசன 	வலியற்ற	நிைல ம்	அரசாங்க
ஊழ ம்	ெஹாய்சளர்	உற ம்	ஆதிக்க ம்	நன் 	விளங் கின்றன	அல்லவா?	
பாண் யன்	இரண்டாம்	பைடெய ப்

பாண் யப்	பைட	எ ப் 	:	ஏறத்தாழக்	கி.பி.	1234.5-இல்	இராசராசன்	 ந்தர
பாண் யன்	ெவ ப் க் 	ஆளானான்.	ேசாழ	அரசன்	பாண் யற் க்கப்பம்
கட்டவில்ைல;	அைதப்	பற்றிப்	பாண் யன்	ேகட்டெபா 	ெப ம்பைடெகாண்
பாண் ய	நாட் ன்மீ 	பைடெய த்தான்.	 தலில்	வந்த	ேசாழன 	 சிப்பைட
ப ேதால்வி ற்ற ;	வீரர்	மாண்டனர்;	யாைனகள்	இறந்தன.	ெப ம்	ேசைன ம்
ேதால்விேய	அைடந்த .	ேசானாட் ல்	பல	ஊர்கள்	எரிக்கப்பட்டன;	கவ
விைதக்கப்பட்டன.	ேசாழமாேதவி	உட்படப்	ெபண் ர்	பலர்	சிைறப்பட்டனர்;
ந்தரபாண் யன்	 ெகாண்ட	ேசாழ	 ரத்தில்	 ைழந்த	ெபா 	மங்கலநீைர ம்

வரேவற் க் ரிய	ெபா ள்	கைள ம்	ஏந்திநின் 	அவைன	வரேவற் மா
ஏவப்பட்டனர்.	பாண் யன்	அங்கி ந்த	அரண்மைனயில்	விசய	அபிேடகம்
ெசய் ெகாண்டான்.[4]	ேகாப்ெப ஞ்	சிங்கன்	:	பாண் யனிடம்	ேதாற்ற
இராசராசன்	நாட்ைட	விட் த்	தன்	பரிவாரத் டன்	ெஹாய்சள	நா 	ேநாக்கி	ஒட
யன் வந் 	ெகாண் ந்	தான்.	இராசராசன 	சிற்றரச ம்	காடவமரபின ம்

ஈழ	வீரைர ம்	தன்	வீரைர ம்	கா களிற்	ப ங்க	ைவத்தி ந்தவ மான
ேகாப்ெப ஞ்	சிங்கன்	அரசைன	வழிமறித் ப்	ேபாரிட்டான்	இ தியில்	தன்
ேபரரசைனச்	சிைறப்ப த்திக்	ெகாண் 	ெசன்றான்,	ேசந்தமங்கலத்தில்	அவைனச்
சிைற	ைவத்தான்[5];	தன்	வீரைர	ஏவிச்	ேசாணாட் 	விஷ் 	ேகாவில்கைள
அழித்தான்.	

ெஹாய்சள	நரசிம்மன்	:	ேசாணாட் த்	 ன்ப	நிைலையக்	ேகள்வி ற்ற	நரசிம்மன்
தன்	தைலநகரமான	 வா	ச த்திரத்ைத	விட் ப்ெப ம்பைட டன்	 றப்பட்டான்.
வழியில்	மகைத	நாடான	ந நாட்டரசைனப்ேபாரில்	ேதாற்க த் க்காவிரிக்
கைரைய	அைடந்தான்;	அங் த்	தன்	பைடைய	இரண்டாகப்	பிரித் ,
ஒன்ைறத்தான்	ைவத் க்ெகாண்டான்;	மற்ெறான்ைறத்	தன்	தண்ட	நாயகனான
அப்பண்ணன்,	ச த்திர	ெகாப்ைபயன்	என்பவரிடம்	ஒப்பைடத் ச்	ேசாழ	அரசைன

https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/மூன்றாம்_இராசராசன்#cite_note-1
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/மூன்றாம்_இராசராசன்#cite_note-2
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/மூன்றாம்_இராசராசன்#cite_note-3
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/மூன்றாம்_இராசராசன்#cite_note-4
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/மூன்றாம்_இராசராசன்#cite_note-5


மீட் 	வ மா 	ஏவினன்.[6]	
அரசன்	வி தைல	:	நரசிம்ம ைடய	தண்டநாயகர்	ேகாப்ெப ஞ்சிங்கன்
நாட்ைடச்	ேசர்ந்த	என்ேனரி,	கல்லி ர்	 ைல	 தலிய	ஊர்கைளக்
ெகாள்ைள	அ த்தனர்;	அவன 	தைலவனான	ேசாழர்ேகான்	என்பான
ெதா தைக	 ைர ம்	ெகாள்ைளய த்தனர்;	இராசராச க் 	மாறாக	இ ந்த
தலிகைளக்ெகான்றனர்,ேகாப்ெப ஞ்சிங்க டன்	ேசர்ந்தி ந்த	ஈழநாட்

இளவரசன்	ஒ வைனக்ெகான்றனர்;	பிற 	தில்ைல	நகரில்
த்தப்ெப மாைன	வணங்கினர்;	ேம ம்	ெசன் 	ெதாண்ைடமான்	நல் ர்,

தி வதிைக,	தி வக்கைர	 தலிய	ஊர்கைள	அழித் ச்	ேசந்தமங்கலம்
ேசர்ந்தனர்;	அங் ப்	பயிர்க க் த்	தீ	இட்டனர்;	ெபண்கைளக்
ைகப்பற்றினர்;	 கைளக்	ெகாள்ைள	ய த்தனர்.	 கள்	பட்ட
ெகா ைமகைள ம்	கண்ட	ேகாப்ெப ஞ்சிங்கன்,ேசாழ	அரசைன	வி தைல
ெசய்வதாக	நரசிங்கற் ச்	ெசய்தி	ெசால்லி	அ ப்பினான்.	நரசிங்கன்
கட்டைளப்ப 	தண்டநாயகர்,	வி தைல	அைடந்த	இராசராசைன
மகிழ்ச்சிேயா 	வரேவற் ச்	ேசாழநா 	ெகாண் 	ெசன்றனர்.	

பாண் யன்	ேதால்வி	:	தன்	தாைனத்தைலவர்	அரசைன	மீட்கச்ெசன்ற டன்
நரசிம்மன்,தன்னிடமி ந்த	பைட டன்	பாண் யைனத்	தாக்கினான்;	மேகந்திர
மங்கலத்தில்	ேபார்	க ைமயாக	நடந்த .	 ந்தர	பாண் யன்	ேபாரில்
ேதால்வி ற்றான்.	நரசிம்மன்	இராேம வரம்	வைர	ெசன் மீண்டான்.	பாண் யன்
நரசிம்ம க் க்	கப்பம்	கட் வதாக	ஒப் க்	ெகாண்டான்	என் 	ெஹாய்சளர்
கல்ெவட் க்	 கிற .	பாண் யன்	ெமய்ப் கழ்,	அவன்	விசய	அபிேடகம்	ெசய்
ெகாண்டவைரதான்	 றி ள்ள .	இராசராசன்	மீட்சி,	அவன்	மீட் ம்	ேசாணாட்
அரசன்	ஆன ,	இைவபற்றிய	ெசய்தி	பாண் யன்	கல்ெவட் ல்	இராததா ம்,
பாண் 	நாட் க் ச்	ேசாணா 	உட்படவில்ைல	ஆதலா ம்,	நரசிம்மனிடம்	 ந்தர
பாண் யன்	ேதால்வி ற்ற 	உண்ைம	என்ேற	ெதரிகிற .[7]	

	:	ெஹாய்சள	நரசிம்மன 	இைடயீட்டால்	இராசராசன்	இரண்டாம்
ைற ம்	அரசன்	ஆக்கப்பட்டான்.	 ந்தரபாண் ய ம்	தன்	ெச க்

அழிந் 	ஒ ங்கினான்.	ஆயின்,	ெஹாய்சளர்	ெசல்வாக் ச்	ேசாழ	-
பாண் ய	நா களில்	பரவிேவ ன்றிய .இ 	நா களி ம்	ெஹாய்சள	உயர்
அ வலாள ம்	தண்டநாயக ம்	ஆங்காங் 	இ ந் 	வரலாயினர்.
காஞ்சி ரத்தில்	நிைலயாகேவ	ெஹாய்சளப்	பைட	இ ந் 	வந்த .	

சீரழிந்த	அரசாட்சி	:	

அரசத்	 ேராகம்	:	ேமற்	 றப்ெபற்ற	 ழப்பங்களிற்	சம்பந்தப்பட்டதாேலா,	பிற
எஞ்சிய	ஆட்சிக்காலத்தில்	அரச க் 	மாறான	ேவைலகளில்	ஈ பட்டதாேலா	-	பல
இடங்களில்	பலர்	விசாரிக்கப்	ெபற் த்	தண்டைன	அைடந்தனர்;	அவர்தம்	நிலங்கள்
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பறி தல்	ெசய்யப்பட்டன.	ஏலம்	ேபாடப்பட்டன.	இத்தைகய	பறி தல்	ேவைலகள்
சீகாழி,	வலிவலம்,	தி ெவண்கா 	 தலிய	இடங்களில்	நைடெபற்றன.	ேகாவில்
தி மாளம்	என் ம்	இடத்தில்	15	ஆயிரம்	கா கள்	ெபறத்தக்க	5	ேவலி	4	மா	நிலம்
ைகப்பற்றப்பட்ட .[8]	

கீழ்ப்ப யாைம	:	அரசாங்க	ஆைணக் க்	கீழ்ப்ப 	யாைம ம்	நாட் ல்	தாண்டவம்
ஆ ய .	சான்றாக	ஒன் காண்க.	தஞ்ைசக்	ேகாட்டத் ச்	சிவ ரம்	ேகாவில்
சிவப்பிராமணர்	இ வர்	அம்ம ைடய	நைககைளத்	தாங்கள்	ைவத்தி ந்த
பரத்ைத	ஒ த்திக் க்	ெகா த் 	விட்டனர்;	தம்மிடம்	ஒப்பைடக்கப்பட்ட	ேகாவிற்
பணத்ைதக்	ைகயா னர்;	தம்	நிலவரிையக்	ெகா க்க	ம த்தனர்;	பிறவழிகளி ம்
தவறாக	நடந் ெகாண்டனர்;	அரசன 	ஆைண	மீறியேதா ,	வரிவ லிக்கவந்த
அரசாங்க	அ வலாளைர	அ த் த் ன் த்தினர்;	கன்ன ய டன்	(அரசைன
மீட்கச்	ெசன்ற	ெபா 	ேசாணாட் ர்கைளக்	ெகாள்ைளய த் ச்	ெசன்ற
ெஹாய்சளப்	பைடவீரர்?)	ேசர்ந் 	மக்கைளத்	 ன் த்தி	50	ஆயிரம்	கா கள்
வ லித்தனர்.	இத் ைணக்	 ற்றங்கைளச்	ெசய்த	அப்பிராமணர்
மேக வரரா ம்(ேகாவில்	அதிகாரிகள்)	ஊர்	அைவயினரா ம்
விசாரிக்கப்பட் த்தண்டைன	ெபற்றனர்.[9]	

ெஹாய்சளர்	ெசல்வாக் 	:	இராசராச க் 	அடங்கிய	வ ம்	ஆனால்	ெகா ய
பைகவ மாக	இ ந்தவர்	காடவராயேர	ஆனார்.	இவ ள்	ஒ வேன	சிறப் ற்ற
ேகாப்ெப ஞ்சிங்கன்.இவர்கள்	மா ரம்	 தல்	காஞ்சிவைர	அங்கங்ேக	பல	சி
நா கைள	ஆண் வந்தனர்;	காஞ்சி ம்	இவர்கள்	ைகயில்	இ ந்த .	 ன்றாம்
ேலாத் ங்கன்	இதைனத்	ெத ங் ச்	ேசாழரிடமி ந் 	மீட்டான்.	அவன்

இறந்த டன்	அ 	காடவர்	ைகப்பட்ட .	அதைன	நரசிம்ம	ெஹாய்சளன்
ைகப்பற்றினான்.	அதனால்	ெஹாய்சளர்	நிைலப்பைட	அங் 	இ க்க
ேவண் யதாயிற் .	நரசிம்மவர்மன்	ெசல்வாக்கினால்	ெஹாய்சளர்	பலர்	காஞ்சி
தல்	தி ெநல்ேவலிவைர	பரவி	இ ந்தனர்.	வி த்தாசலம்	 ற்றத் த்

தி வடத் ைறக்	ேகாவில்	தி ேமனிகள்	சில	நரசிம்ம	ேதவன்	ெகாண்
ெசன்றனன்	என் 	ஒ 	கல்ெவட் க்	 கிற .[10]	 தேதய	நாயகன்,
மகாப்பிரதானி	அம்மண்ண	தண்ட	நாயகன்,	என்ேபார்	காஞ்சியில்	இ ந்த	பைடத்
தைலவர்	ஆவர்.	இவர்கள்	காஞ்சியில்	உள்ள	அத்திகிரி	 தலிய	ேகாவில்கட் ப்	பல
நிபந்தங்கள்	வி த் ள்ளனர்.[11]	நரசிம்மன 	மற்ெறா 	தண்ட	நாயகன்
வல்லயன்	என்பான்	தி மழப்பா க்	ேகாவி க் ப்	பல	நிபந்தங்கள்	வி த்தான்.
[12]	நரசிம்மன்	மைனவியான	ேசாமளேதவியின்	பரிவாரப்	ெபண்களில்	ஒ த்தி
தி க்ேகாகர்ணம்	ேகாவி க் 	நிபந்தம்	வி த்தாள்.[13]	இங்ஙனேம	ெஹாய்சள
தண்டநாயக ம்	பிற ம்	பாண் ய	நாட் ல்	ெசல்வாக் ப்	ெபற்றி ந்தனர்;
அரசியலி ம்	ெதாடர் 	ெகாண் ந்தனர்.[14]	
ேசாழப்	ெப நா 	:	இராசராசன்	கல்ெவட் கள்	(130-ம்	ஆண் வைர)
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சித் ார்,	ெநல் ர்,	கடப்ைபக்	ேகாட்டங்களிற்	கிைடக்கின்றன.	ஆதலின்,

ேசாழப்	ெப நா 	கடப்ைபவைர	வடக்ேக	பரவி	இ ந்த
என்னலாம்.ேசலத்தில்	இவ ைடய	கல்ெவட் கள்	இ க்கின்றன.	ஆதலின்
ெகாங் 	நா ம்	ெப நாட் ற்கலந் 	இ ந்த 	என்னலாம்.	இவன
ஆட்சியில்	பாண் யநா 	தனிப்பட் விட்ட .	எனேவ	 ன்றாம்
ேலாத் ங்கன்	ஆட்சியில்	இ ந்த	பரப் 	இவன்	காலத்தில்	இல்ைல	என்ப

விளங் கிற .	

சிற்றரசர்	:	 ேலாத் ங்கன்	ஆட்சிக்	காலத் ச்	சிற்றரச	மரபினர்	வழிவந்தவேர
இராசராசன்	காலத்தில்	சிற்றரசராக	இ ந்தனர்.இவ ள்	 றிப்பிடத்தக்கவர்
சிலராவர்.அவ ள்	 தல்வன்	ேகாப்ெப ஞ்சிங்கன்.	இவன்	 தலில்	தி 	நீ ைரச்
ற்றி ள்ள	நாட் க் த்	தைலவனாக	இ ந்தான்;	பிற 	ேசந்தமங்கலம்,	 ட ர்,

வி த்தாசலம்,	தி ெவண்ெணய்	நல் ர்	 தலிய	ஊர்கைளத்	தன்	அகத்ேத
ெகாண்ட	நாட்ைட	ஆண் வரலானான்.	இவன்	பைழய	பல்லவர்	மரபினன்,	வீரம்
மிக்கவன்;	சிறந்தேபார்வீரன்,	அரசியல்	தந்திரி,	ேபரரசைனேய	சிைறப்பி த்த
ெசம்மல்.	இவைனப்பற்றிய	கல்ெவட் கள்	பலவா ம்.	இவன்	ெஹாய்சளர்,
காகதியர்	 தலிய	பல ட ம்	ேபார்	இட்டவன்,	ேசாழப்	ேபரரசிற் 	அடங்கியதாகக்
கல்ெவட் களிற்	காட் க்	ெகாண் 	தன்னாட்சி	நடத்தி	வந்தவன்.	இவன்	கி.பி.
1243	 தல்	தன்	ஆட்சி	ஆண்ைடக்	கணக்கிட் 	வந்தவன்;	அ தல்	கி.பி.
1279	வைர	36	ஆண் கள்)	தன்னாட்சி	ெபற் ப்	ெப நாட்ைட	ஆண்டவன்,
ெதற்ேக	சடாவர்மன்	 ந்தர	பாண் ய டன்	ேபாரிட்டவன்.	இப்ெப 	வீரன்	வடக்ேக
திராr◌ாராமம்	 தல்	ெதற்ேக	தஞ்சா ர்	வைர	ேகாவில்	தி ப்பணிகள்	பல
ெசய்தவன்.	இவன்	சிறந்த	சிவபக்தனாக	இ ந்தான்.இவன்	ெதன்னாட் ப்
ெப வீர ள்	ஒ வனாக	மதிப்பிடத்	தக்கவன்	ஆவன்[ றிப் 	1].	
சித் னர்,	ெநல் ர்,	கடப்ைப	இவற்ைற	ஆண்ட	ெத ங்கச்	ேசாடர்
அ த் க்	 றிப்பிடத்	தக்கவர்	ஆவர்.	சா க்கிய	நாராயணன்	என்ற	ம ம
சித்தரசன்	ஒ வன்.	ம ராந்தக	ெபாத்தப்பிச்	ேசாழ	எர்ர	சித்தரசன்
ஒ வன்.	இவர்கள்	காஞ்சி	நகரத் க்	ேகாவில்களில்	பல
பணிகள்	ெசய் ள்ளனர்.	மலமாேதவரசன்	என்பவன்	சித் ைர	ஆண்ட
சிற்றரசன்.	ெத ங்கச்	ேசாட ட்	சிறந்தவ ம்	ேபரரச மான	 தல்	திக்கன்
என்ற	கண்ட	ேகாபாலன்	பல	கல்ெவட் களிற்	 றிக்கப்பட் ளன்.	வானர்,
ைவ ம்பர்,	கங்கர்,	யாதவராயர்,	சாம் வராயர்,	ேசதியராயர்	மரபின ம்
வழக்கம்ேபாலப்	பல	கல்ெவட் களிற்	 றிக்கப்பட் ள்ளனர்.	எனேவ,
ெப ங்காயம்	இ ந்த	பாண்டம்	மணம்	வீ தைலப்	ேபால	வலியற்ற
இராசராசன்	ெப 	நாட் ல்	ேசாழர 	பழம்	ெப ைமைய	நிைனத் ம்
ெஹாய்சளர்க் 	அஞ்சி ம்	இச்சிற்றரசர்	தம்ைமச்	ேசாழ ைடய	சிற்றரசர்
எனக்	 றிக்ெகாண்டனர்.	
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அரச	 ம்பம்	:	இராசராசன்	காலத்திற்	சிறப்பாகக்	 றிக்கப்ெபற்ற
அரண்மைன	ஆயிரத்தளிேய	ஆ ம்.	தஞ்ைச,	உைற ர்களில்	இ ந்த
அரண்மைனகள்	 ந்தர	பாண் யனால்	அழி ண்டன.	ஆயிரத்தளி ம்	ஒரள
பாதிக்கப்பட்ட .	இவ க் 	இ 	மைனவியர்	இ ந்தனர்.	அவ ள்	ஒ த்தி
ேகாப்ெப ந்ேதவி	வாணேகாவைரயன்	மகள்	ஆவள்.	இைளயவள்	‘ வனம்

ைடயாள்’	எனப்பட்டாள்.	இராசராசன்	30	ஆண் கள்	அரசாண்டான்.

இதற் ப்	பின்	கி.பி.	1246-இல்	 ன்றாம்	இராேசந்திரன்	அர 	கட் ல்
ஏறினான்.	இராசராசன்	கல்ெவட் கள்	‘சீர்மன்னி	இ நான் 	திைச,
சீர்மன் 	மலர்மகள்’	என்ற	ெதாடக்கங்கைள	உைடயன.	
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9.	 ↑	279	of	1927;	A.E.R.	1927.	11.30.	
10.	 ↑	228	of	1929	
11.	 ↑	349,369,	404,	408	of	1919	
12.	 ↑	89	of	1920	
13.	 ↑	183	ofp.	Ins.	5.	
14.	 ↑	K.A.N.	Sastry’s	Pandyan	Kingdom.	pp.	158-159	
1.	 ↑	இவன 	வரலா 	விைரவில்	ெவளியிடப்ப ம்.	
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ன் ைர	:	 ன்றாம்	இராேசந்திரன்	கி.பி.1216-இல்	ேசாழப்	ேபரரசன்

ஆனான்.	ஆனால்,	இராசராசற் 	இவன்	இன்ன	 ைறயில்	உறவினன்
என்ப 	 லப்படவில்ைல.	இராசராசன்	உயி டன்	இ ந்த	ெபா ேத	இவன
ஆட்சி	ெதாடக்கம்	ஆகிவிட்ட .	இவன்	இராசராச டன்	அவன 	இ திக்
காலத்தில்	ேசர்ந்தி ந்ேத	நாட்ைட	ஆண் 	வந்தான்	என் ம்	 றலாம்.
இராசராசன்	இ திக்	காலத்தில்	அவ ைடய	கல்ெவட் கள்	வடஆர்க்கா ,

ெநல் ர்க்	ேகாட்டங்களில்	காணப்ப கின்றன.	ஆயின்,	அேத	காலத்தில்
இராேசந்திரன்	கல்ெவட் கள்	ேசாழப்	ெப நா 	 வ ம்
காணக்கிைடக்கின்றன.	இதனால்	இராேசந்திரன்	ெபா 	மக்களால்	நன்
வரேவற்கப்பட்டைம ம்	சிற்றரசரிடம்	இவ க் 	இ ந்த	ெசல்வாக் ம்
நன்கறியலாம்.	இவன்	கல்ெவட் கள்	 ன்ேனார்	கல்ெவட் களில்	உள்ள
பலவைகத்	ெதாடக்கங்கைளேய	உைடயன.	நிகழ்ச்சி	 ைறெகாண் 	ேவ
பிரித்தல்	ேவண் ம்.	
ெஹாய்சளர்	பைகைம	:	ெஹாய்சள	நரசிம்ம	ேதவன்	மகனான	வீர
ேசாேம வரன்	இக்காலத்தில்	ெஹாய்சள	நாட்ைட	ஆண் 	வந்தான்.

இவன 	தந்ைத	இராசராசைன	இரண் 	 ைற	காத் 	அரசனாக்கியவன்.

ஆயின்,	இவன்	எக்காரணம்	பற்றிேயா	இராேசந்திரனிடம்	பைகைம
பாராட் யேதா 	பாண் யைன	நட் க்	ெகாண் ந்தான்.	தன்ைனப்	‘பாண் ய
லக்	காப்பாளன்’	என் 	 றிக்	ெகாண்டான்.	ஆனால்	இச்ேசாேம வரைன

இராேசந்திர ம்	 ந்தர	பாண் யற் ப்	பின்	பாண் ய	நாட்ைட	ஆண்ட
இரண்டாம்	மாற	வர்மன்	 ந்தரபாண் யன்	(கி.பி.	1238-1253)
என்பவ ம்	‘தம்	மாமன்’	என்ேற	கல்ெவட் 	களிற்	 றி ள்ளனர்.	எந்த
வைகயில்	இவன்	இ வர்க் ம்	‘மாமன்’	ஆனான்	என்ப 	விளங்கவில்ைல.
இவ் ற 	எங்ஙனமாயி ம்,	இவன்	பாண் யைன	ஆதரித் ,

இராேசந்திரைன	ெவ த் 	வந்தான்	என்ப 	திண்ணம்.	

ேசாேம வரன்	தன்	தண்ட	நாயகைர	ஏவிர்	ேசாணாட்ைடப்	பி க்க	 யன்றான்
என்ப 	சில	கல்ெவட் களால்	ெதரிகிற .	கி.பி.1241-இல்	சிங்கண	தண்ட
நாயகன்	என்பவன்	ேசாணாட் ற் ள்	பைடெய த் 	வந்தான்.	அப்ெபா
டப்பட்ட	ஒ 	ேகாவில்	50	ஆயிரம்	கா கள்	ெசலவில்	 ம்பாபிேடகம்

ெசய்யப்பட்ட 	என் 	தி மைறக்காட் க்	கல்ெவட் க்	 கிற .
[1]	ேசாேம வரன 	மற்ெறா 	தண்ட	நாயகனான	இரவிேதவன்	என்பவன்	கான
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நாட்ைடக்	ைகப்பற்றினான்	என் 	 க்ேகாட்ைடக்	கல்ெவட் க்	 றிக்கிற .[2]	

பாண் யர்	-	ெஹாய்சளர்	உற 	:	கி.பி.	1238	-	இல்	பட்டம்	ெபற்ற	இரண்டாம்
மாறவர்மன்	 ந்தரபாண் யன்	வலியற்ற	அரசன்.	இவன்	கி.பி.149-இல்
தி ெநல்ேவலிக்	ேகாட்டத்தில்	தன்	மாமனான	வீரேசாேம வரன்	ெபயைர	அவன்
வி ப்பப்ப 	ஒ 	சிற் ார்க் 	இட் 	வழங்கினான்;	அேத	ஆண் ல்,	வரக்கண்ண
தண்டநாயகன்	என்ற	ேசைனத்	தைலவன்	தி ெநல்ேவலியில்	இ ந்
வந்தான்.அக்காலத்தில்	 க்ேகாட்ைடையச்	ேசர்ந்த	தி மய்யத்ைதச்	 ற்றி ள்ள
நா 	‘கான	நா 	எனப்ெபயர்	ெபற்றி ந்த .அ 	பாண் ய	நாட்ைடச்
ேசர்ந்தி ந்த .	அங் ச்	ைசவ	ைவணவச்	சண்ைட	உண்டாகி	நா
ழப்பப்பட்டதால்,	ேசாேம வரன 	தண்ட	நாயகனான	அப்பண்ணன்	என்பவனால்

அைமதி	உண்டாக்கப்பட்ட ,	பாண் ய	அரசன்	ைமத் னன்	ெஹாய்சள
இளவரசன்.	அவன்	ெபயர்	விக்கிரம	ேசாழேதவன்	என்ப .	அவன்	பாண் ய
அரசாங்கத்தில்	ெசல்வாக் ப்	ெபற்றவனாக	இ ந்தான்.[3]	

ேசாழர்	-	ெத ங்கர்	உற :	வீரேசாேம வரன்	பாண் யைன	ஆதரிக்கத்
ெதாடங்கிவிட்டதால்,	இராேசந்திரன்	ெஹாய்சளர்க் ப்	பைகவரான	ெத ங் ச்
ேசாடைர	நட் க்	ெகாண்டான்.	அக்காலத்தில்	ெநல் ைர	ஆண்ட	ெத ங் ச்
ேசாடர்	வன்ைம	மிக்கி ந்தனர்.	அவர 	ஆட்சி	ெநல் ர்	 தல்	ெசங்கற்பட்
வைர	பரவி	இ ந்த .	அவர்கள்	நீண்டகாலமாகச்	ேசாழப்	ேபரரசிற் 	உட்பட்ட
சிற்றரசராக	இ ந்தவர்கள்.	திக்கன்	என்ற	கண்டேகாபாலன்	என்பவன்
அப்ெபா 	இ ந்த	ேசாழ	அரசன்	ஆவன்.	இவன்	சாம் வராயர்,	ேசதியராயர்,
காடவராயர்கைள	ெவன் 	தன்	ேபரரைச	ஒப் க்ெகாள்ளச்	ெசய்தவன்;
இவ்ெவற்றியால்	ேகாப்ெப ஞ்	சிங்கன்	 ழ்ச்சிகைள	ஒ க்கினவன்.	இவன்
ெதாண்ைட	மண்டலத்தில்	ெப ம்	ப திையச்	ேசாழப்	ேபரரசிற் 	அடங்கிேய
ஆண் 	வந்தான்.[4]	இங்ஙனம்	பாண் யற் 	ெஹாய்சளன்	உதவியாக
இ ந்தாற்ேபாலச்	ேசாழற் த்	ெத ங் ச்	ேசாடன்	உதவியாக	இ ந்தான்.	

ேசாழ	பாண் யர்	ேபார்	:	இராசராசன்	ஆட்சியில்	இ ைற	 ந்தரபாண் யன்
பைடெய த் வந் 	ேசாணாட்ைட	அைலக்கழித் 	அவமானப்ப த்தியதற் ப்	பழி
வாங்கத்	 ணிந்த	இராேசந்திரன்,	ெத ங்கர்	நட்ைபப்	ெபற்ற	பிற ,	பாண்
நாட் ன்மீ 	பைடெய த்தான்;	வலியற்ற	இரண்டாம்	 ந்தரபாண் யைன
ெவன்றான்:	அவன 	 ையக்	ைகப்பற்றி	இராசராசனிடம்	தந் 	பாண் 	நாட்ைடக்
ெகாள்ைளய த்தான்.	ஆனால்	இந்த	ெவற்றி	 ன் 	ஆண் கேள
நிைலத்தி ந்த .[5]	அதற் ள்	வீரேசாேம வரன்	ேசாழைனத்	தாக்கிப்	ேபாரில்
றிய த்தான்;	மற்ெறா 	பக்கம்	ேகாப்ெப ஞ்	சிங்கன்	ேசாழைனத்	தாக்கினான்.

இந்த	இ வைர ம்	ேசாழன்	நண்பனான	கண்டேகாபாலன்	தாக்கினான்.
இவர்	எல்லா ம்	அவரவர்	கல்ெவட் களில்	தாம்	தாம்	ெவன்றதாகக்
றித் ள்ளனர்.	‘கண்டேகாபால க் ப்	பாண் யன்	கப்பம்	கட் னான்,
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என் 	ேகதனர்	தம 	தச மார	சரித்திரத்திற்	 றி ள்ளார்.	ேகாப்ெப ஞ்	சிங்கன்
தன்ைனப்	‘பாண் ய	மண்டல	ஸ்தாபன	 த்ரதாரன்’	என் 	 றித் ள்ளான்.	“தான்
இராேசந்திரைனப்	ேபாரில்	 றங்கண்டதாக ம்,	இராேசந்திரன்	தன்னிடம்	அைடக்
கலம்	 ந்த டன்	ஆதரித்ததாக ம்	ேசாேம வரைனப்	ேபாரில்
றங்கண்டதாக ம்,	இராேசந்திரன்	தன்னிடம்	அைடக்கலம்	 ந்த டன்
ஆதரித்ததாக ம்	ேசாேம 	வரைனப்	ேபாரில்	ெவன் ,	ேசாழ	அரசைன	மீட் ம்
அரசனாக்கிச்	‘ேசாழ	ஸ்தாபன	ஆசாரியன்’	என்ற	ெபயர்	ெபற்றான்”
என் 	திக்கநர்	தம 	இராமாயணத் 	 க ைரயிற்	 றி ள்ளார்.	கி.பி.	1240-
இல்	ெவளிப்பட்ட	ெஹாய்சளர்	கல்ெவட் 	ஒன்றில்,	“ேசாேம வரன்
கண்டேகாபாலன்மீ 	பைடெய த்தான்”	என் 	 கிற .	இைவ	யாவற்ைற ம்
ஒ ேசர	ேநாக்க	நாம்	அறிவெதன்ன?	இப்ேபா க் ப்	பின்னர்ப்	பாண் ய	நா
தனிேய	பாண் யனால்	ஆளப்பட்ேட	வந்த 	என்பதனால்,	ேசாேம வரன்	இைடயீ
பயைனத்	தந்தெதன்ேற	 றேவண் ம்.	ஆனால்	கண்ட	ேகாபாலன்	ேசாழ க்
உதவியாகச்	ெசன்றிராவி ன்,	ேசாணா 	பாண் யர்க் ம்	ேகாப்ெப ஞ்சிங்கற் ம்
இைரயாகி	இ க் ம்.	
இலங்ைகப்	ேபார்:	‘வீர	ராக்கதர்	நிைறந்த	இலங்ைகைய	இராமன்	ெவன்றாற்
ேபால	இந்த	இராேசந்திரன்	என்ற	இராமன்,	வீர	ராக்கதர்	நிைறந்த	வட
இலங்ைகைய	ெவன்றான்’	என்ற	ெபா ள்ப ம்	கல்ெவட் 	இ க்கிறதால்,
இராேசந்திரன்	வீர	ராக்கதைர	ெவன்றி த்தல்	ேவண் ம்	என்ப
ெதரிகிற .அவர்	யார்?வடஆர்க்கா ேகாட்டத்தில்	ஒ ப திைய	ஆண் வந்த
சாம் வராயர்	தம்ைம	‘விர	ராக்கதர்’	என் 	 றிக்ெகாண் 	வந்தனர்.
அவர்கள்	ஆட்சியில்	‘மா	இலங்ைக’	ஆகிய	மகாபலி ரம்	இ ந்தி த்தல்
ேவண் ம்.	இராேசந்திரன்	அவர்கைளப்	ேபாரில்	ெவன்றவனாதல்	ேவண் ம்.
இவன்	நண்பனான	கண்ட	ேகாபால ம்	சாம் வராயைர	ெவன் ,	பிற	பைக
மண்டலீகைர ம்	ேதாற்க த் க்	கச்சிையக்	ைகப்பற்றினான்
என் 	திக்கநர்	தம 	 லிற்	 றலால்,	சாம் வராயர்	இராேசந்திரனா ம்
கண்ட	ேகாபாலனா ம்	அடக்கப்பட்டனர்	என்ப 	நன் 	ெதரிகிற .	

காஞ்சிநகரம்	:	இந்நகரில்	கி.பி.1245	வைர	இராசராசன்	காலத் க்
கல்ெவட் கள்	உள்ளன.	இராேசந்திரன்	காலத் க்	கல்ெவட் கள்	இல்ைல.
இராசராசன்	காலத்தில்	இந்நகரம்	நரசிம்ம	ேதவன்	ேமற்பார்ைவயில்
இ ந்த .	பிற 	என்ன	ஆயிற் ?	கி.பி.	1249-இல்	காகதீய	அரசனான
கணபதியின்	கல்ெவட் க்	காண்கிற .	சில	ஆண் கட் ப்	பிற 	கண்ட
ேகாபால ைடய	கல்ெவட் கள்	கிைடக்கின்றன.	எனேவ,	காஞ்சிமா	நகரம்
இராசராசன்	காலத்தில்	ெஹாய்சள	நரசிம்மேதவன்	பார்ைவயில்	இ ந்த ;

பிற 	கி.பி.	1245-க் ப்	பிற 	காகதீய	அரசன்	ஆட்சியில்	அல்ல
ெத ங்க	அரசன 	ஆட்சியில்	காகதீயன்	ேமற்பார்ைவயில்	இ ந்த ;



இ தியில்	கி.பி.	1251-இல்	பட்டம்	ெபற்ற	சடாவர்மன்	 ந்தர	பாண் யன்
ைகக் 	மாறிவிட்ட 	என்பைத	வரலா 	உணர்த் கிற .	

ெஹாய்சளர்	நட் :	சடாவர்மன்	 ந்தர	பாண் யன்	கி.பி.	1251-இல்	பாண் யர்
அரசன்	ஆனான்.	இவன்	தன்	காலத்தில்	பாண் ப்	ேபரர 	கண்ட	ெப வீரன்.	இவன்
ெஹாய்சள	வீர	ேசாேம வரைன	மதிக்கவில்ைல.	இவன 	ேபராற்றல்	கண்ட	வீர
ேசாேம வரன்	இவன்மீ 	ெகாண்ட	ெவ ப்பினால்	தான்	அ கா ம்	பைகத்
வந்த	இராேசந்திர டன்	உற 	ெகாண்டாடலானான்:	அந்த	உறவினால்	ேசாழன
நட்ைப ம்	தன்	பைகவனான	ெத ங் ச்	ேசாழன 	நட்ைப ம்	ெபறலாம்;
ெபற் க்	 மாயின்,	சடாவர்மைன	அடக்கி	விடலாம்	என்ப 	அவன
எண்ணம்.இங்ஙனம்	உண்டான	 திய	நட்பினால்,	ேசாணாட் ல்	ெஹாய்சள	அரசியல்
அ வலாளர்	பலர்	வந் 	தங்கினர்;	ேசாழ	அரசியலிற்	பங் 	ெகாண்டனர்;	ேகாவில்
சம்பந்தமான	வழக் கைள	விசாரித்தனர்.[6]	இந்த	இ 	நா கட் ம்	உண்டான
நட் 	ேசாேம வரன்	இறந்த	பிற ம்	இ ந் 	வந்த 	 றிப்பிடத்தக்க .	கி.பி.
1295-இல்	ெஹாய்சளத்	ெதன்நாட்ைட	ஆண்ட	இராமநாதன்	10,15ஆம்	ஆட்சி
ஆண் களில்	ெவளியிட்ட	இரண் 	கல்ெவட் கள்	தி ச்ேசாற் த்	 ைறயில்
காண்கின்றன.[7]	

பாண் யன்	ேபரர 	:	சடாவர்மன்	 ந்தர	பாண் யன்	ஏறத்தாழக்	கி.பி.	1256,	57-
இல்	ெப ம்	பைட டன்	ேசாழ	நாட் ன்	மீ 	பைடெய த்தான்;	ேசாழநாட்ைடக்
ைகப்பற்றி	இராேசந்திரைனத்	தனக் 	அடங்கிய	சிற்றரசன்	ஆக்கினான்;
அவ க் 	உதவியாக	வந்த	வீரேசாேம 	வரைன	ெவன் 	 ரத்தினான்.
ேசாேம வரன்	மீட் ம்	கி.பி.	1254-இல்	ேபா க் 	எ ந்தான்;
ேபார்	கண்ண ர்[8]	என்ற	இடத்தில்	நடந்த .	அப்ேபாரில்	ேசாேம வரன்
ெகால்லப்பட்டான்.	பின்னர்	இப்பாண் யன்	பல்லவ	மரபினனான
ேகாப்ெப ஞ்சிங்கன்	அ ப்பிய	கப்பத்ைத	ஏற் க்ெகாள்ளாமல்,	அவன
ேகாநகரமாகிய	ேசந்த	மங்கலத்ைத	 ற் ைக	இட்டான்;	அந்நகைர ம்	பிற
ெபா ள்கைள ம்	ைகப்பற்றினான்;	அவற்ைற	அவர்க்ேக	தந் .	தன்கீழ்	அடங்கிய
சிற்றரசனாக	இ க் மா 	ெசய் 	வடக் 	ேநாக்கிச்	ெசன்றான்;	வாணர்க் ரிய
மகதநாட்ைட	 ம்	ெகாங் 	நாட்ைட ம்	ைகப்பற்றிக்	கண்டேகா	பாலைனப்ேபாரிற்
ெகான் ,	ெநல் ரில்	‘வீராபிேடகம்’	ெசய் ெகாண்டான்,	காஞ்சிையத்	தன்
ேபரரசின்	வடப திக் த்	தைலநகரம்	ஆக்கிக்	ெகாண்டான்.	இங்ஙனம்	தி ெரன்
எ ந்த	பாண் ய	வீர	அரசனால்,	ேசாழப்	ேபரரசின்	எஞ்சிய	ப தி ம்	அழிந் ,
இராேசந்திரேன	சிற்றரசனாக	ேவண் ய	நிைலைம	ஏற்பட் விட்ட .
இவ்விழிநிைலக் ப்	பிற 	ேசாழ	அர 	தைலெய க்கா 	மைறந்த .	
நாட் 	விரி 	:	இராேசந்திர ைடய	கல்ெவட் கள்	பல	ேசாழ	நாட் ேல
காணக்கிைடக்கின்றன.	இவன 	13-ஆம்	ஆட்சிக்	கல்ெவட் 	ஒன்
கடப்ைபக்	ேகாட்டத் 	நந்த ரி ம்,	14ஆம்	ஆட்சிக்	கல்ெவட்ெடான்

https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/மூன்றாம்_இராசேந்திரன்#cite_note-6
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/மூன்றாம்_இராசேந்திரன்#cite_note-7
https://ta.wikisource.org/wiki/சோழர்_வரலாறு/மூன்றாம்_இராசேந்திரன்#cite_note-8


கர் ல்	ேகாட்டத் த்	திரி ராந்தகத் ம்	கிைடத் ள்ளன.	கி.பி.	1261-
க் ப்	பிற 	ேசாழ	நாட் ற் 	ெவளிேய	ஒ 	கல்ெவட் ம்	இல்ைல.
இதனால்,	இராேசந்திரன்	அரசியலில்	 ற்ப தியில்	கடப்ைப,	கர் ல்	வைர
இவன 	ேபரர 	பரவி	இ ந்த 	என்ப ம்,	பிற்ப தியில்	ேசாழநாட்
அளேவ	பரவி	இ ந்த 	என்ப ம்	அறியத்தக்கன.	

இராேசந்திரன்	இ தி	:	இவன 	ஆட்சி	கி.பி.	1279	வைர	இ ந்த .	இவன்	33
ஆண் கள்	அரசாண்டான்.	இவன்	கங்ைகெகாண்ட	ேசாழ ரத்திலி ந்
அரசாண்டான்.	இவன 	 லெதய்வம்	தில்ைல	நடராசர்	ஆவர்.[9]	இவ க் ச்
‘ேசாழ ல	மாேதவியார்’	என்ெறா 	மைனவி	இ ந்தாள்	என்ப 	ெதரிகிற .
[10]	இவ க் ச்	ேசமாப்பிள்ைள	என்ெறா 	மகன்	இ ந்தான்	என்ப
தி க்கண்ண ரத் க்	கல்ெவட்டால்	ெதரிகிற .[11]	இராேசந்திரன்	ஆட்சி
கீழ்நிைலக் 	வந் விட்டதால்,	சிற்றரசர்	ெதாைகேய	 ைறந் விட்ட .
‘ேசாழகங்கன்,	என்ற	ஒ வ ம்	களப்பாளன்,	என்ற	ஒ வ ேம	சிற்றரசராகக்”
றிக்கப்ெபற்றனர்.[12]	இராேசந்திர க் ப்	பிற 	ேசாணாட்ைடச்	ேசாழ

அரசன்	ஆண்டதற் ச்	சான்றில்ைல.	எனேவ,	இராேசந்திர டன்	ேசாழர்
தனியாட்சி ம்	ஆதித்தன்	ேதாற் வித்த	ேபராட்சி ம்	ஒழிந் 	விட்டெதன்ேற
ேகாடல்	த ம்.	
ேசாழப்	ேபரரசின்	மைற 	:	பாண் யப்ேபரரசி ம்	வடக்கி ம்
இங் மங் மாகச்	சிலர்	தம்ைமச்	ேசாழர்	மரபினர்	என் 	 றிக்ெகாண்
சிற்றரசராக ம்	அரசியல்	அ வலாளராக ம்	15-ஆம்	 ற்றாண் வைர
இ ந்தனர்	என்ப 	ெதரிகிற .	 தற்	பராந்தகன்	காலத்தில்	பாண் ய	நா
தன்னாட்சி	இழந் 	ேசாழப்	ேபரரசிற்	கலந் விட்ட 	ேபாலேவ,	கி.பி.
1280-இல்	சடாவர்மன்	 ந்தரபாண் யன்	ேதாற் வித்த	பாண் யப்	ேபரரசில்
ேசாழநா 	கலந் விட்ட .	வரலா 	தன்ைனேய	தி ப்பிச்	சாட் ம்’
(History	repeats	itself)	என்பதற் 	இைதவிடச்	சிறந்த	சான்
ேவெறன்ன	ேவண் ம்?	

	

1.	 ↑	501	of	1904.	
2.	 ↑	387	of	1906.	
3.	 ↑	K.A.N.	Sastry’s	‘Pandyan	Kingdom’,	Page	158.	
4.	 ↑	Tikkana’s	Int	to	his	Ramayanam.	
5.	 ↑	420	of	1911;	513	of	1922.	
6.	 ↑	498	of	1902.	387	of	1903,	49	of	1913,	349	of	1919.	
7.	 ↑	207,	208	of	1931.	
8.	 ↑	இ 	தி ச்சிராப்பள்ளிக்	ேகாட்டத்தில்	உள்ள	கண்ண ர்க்	ெகாப்பம்’	-
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Vide	S	pandarathar’s	Pandyar	vara	Iaru	p.51.	
9.	 ↑	93	of	1897	
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